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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Mijn naam is Annelies Teekens. Ik ben 40 jaar, getrouwd en woon in Leiden. Na jaren in 

het reguliere onderwijs te hebben gewerkt, zocht ik een nieuwe uitdaging. Gedurende 

mijn loopbaan heb ik de meeste jaren in groep 8 gewerkt. De laatste 2 jaar heb ik 

ervaring op mogen doen bij de taalklassen van het Ikc in Hoofddorp. Ik zag de vacature 

van de Leo Kanner school en heb dhr. Splinter gevraagd of ik mocht komen kijken. Ik heb 

een ochtend sfeer mogen proeven, heb bij verschillende lessen gekeken. Wat mij opviel 

was de positieve sfeer, de rust voor de leerlingen en de saamhorigheid en betrokkenheid 

van het team. Vanaf 1 december mag ik dit team komen versterken, heb er nu al zin in. 

We hebben een wens ingediend bij Rabobank wensenfonds en zijn genomineerd. Nu is het tijd om 

stemmen te werven. 

De wens is: een bijdrage in de aanschaf van een Gamebike voor leerlingen. De Gamebike is een 

hometrainer die gekoppeld is aan een supergaaf computer spel. Door te trappen en goed te sturen 

kan de game – bij voorkeur een racespel - worden gespeeld. Het vraagt veel concentratie en 

beheersing om goed op de weg te blijven en niet te crashen. Men voelt zich helemaal opgenomen in 

de race. Zowel alleen als tegen andere leerlingen  wordt men gemotiveerd als 

eerste de eindstreep te halen. De gamebike traint de oog-handcoördinatie en 

concentratie, verbeterd de conditie en bevorderd de calorieverbranding. 

Klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen tot 10 november 

2019 hun stemmen uitbrengen op de genomineerde wensen. 

(Particulieren) klanten en leden ontvangen een stempas per e-mail of post met 

hun gebruikersnaam en unieke stemcode. Het uitbrengen van de stemmen kan 

op www.DichterbijLeidenKatwijk.nl.  

Hoe meer stemmen we ontvangen, hoe hoger de bijdrage aan onze wens. 

Klanten van de bank kunnen drie stemmen verdelen over drie verschillende wensen. Leden zelfs 

vier, zij kunnen hun vierde stem naar eigen wens toewijzen. 28 november 2019 vindt de 

bekendmaking van de winnaars plaats tijdens Oegst!Live in het Dorpscentrum in Oegstgeest. 

  

MEDEDELINGEN 

Even voorstellen: Annelies Teekens 

Rabobank wensenfonds: Gamebike voor leerlingen (herhaling) 
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Het ouder-leerling gesprek wordt gehouden op maandag 4 november 2019. Het gesprek duurt 20 

minuten en vindt plaats in het lokaal van uw kind. Leerlingen vanaf leerjaar 2, 3, 4, AT en Entree 

worden in het kader van zelfregie en betrokkenheid bij hun eigen leerproces voor dit gesprek 

uitgenodigd.  

Zelfregie en deelname leerling aan ouder-leerling gesprek 
In het kader van zelfregie nemen de leerlingen (vanaf leerjaar 2) deel aan het ouder-leerling 

gesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgen de leerlingen op school een formulier om te in te 

vullen. Op dit formulier kunnen leerlingen onder andere aangeven wat al goed gaat en aan welk doel 

zij willen werken. Dit bespreekformulier is onderdeel van het gesprek op 4 november 2019.  

Op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019 is de schoolfotograaf weer aanwezig is. Er worden 

twee foto’s gemaakt: een individuele foto en een klassenfoto. U kunt de foto’s zo snel mogelijk 

digitaal bekijken en eventueel bestellen. 

Op het moment dat u geen toestemming geeft voor een individuele foto en/of een klassenfoto, dan 

kunt u voor 6 november 2019 een mail sturen naar Daphne de Moulin (d.demoulin@leokanner.nl). 

Bespreek dit dan ook met uw zoon of dochter, zodat hij/ zij hier ook van op de hoogte is. 
 

SCHEMA SCHOOLFOTOGRAAF
Woensdag 6 november 

Tijd Klas Individueel 

08.40 uur B3b P4a 

08.55 uur  P4a B3b 

09.10 uur K1e P1a 

09.25 uur P1a K1e 

09.40 uur   

09.55 uur B3c ID groep 

10.10 uur ID 

groep 

B3c 

10.25-10.40 uur Pauze Pauze 

10.45 uur BK3f AT2F 

11.00 uur AT2F BK3f 

 
 

 
 

Donderdag 7 november 

Tijd Klas Individueel 

08.40 uur B2d P2a 

08.55 uur  P2a B2d 

09.10 uur B1c B1d 

09.25 uur B1d B1c 

09.40 uur K2f B2c 

09.55 uur P3a Entree 

10.10 uur Entree P3a 

10.25-10.40 uur Pauze Pauze 

10.45 uur B1b B2b 

11.00 uur B2b B1b 

11.15 uur AT1F K2f 

11.30 uur  AT1F 

11.45 uur B4b K4d 

12.00 uur K4d B4b 

12.20-12.50 uur Pauze  

13.00 uur K3e BK4c 

13.15 uur BK4c K3e 

13.30 uur B2c  

13.45 uur K2e BK3d 

14.00 uur BK3d K2e 

14.15 uur EXAMENLEERLINGEN-
groepsfoto 

Er is een mogelijkheid om een broers/zussen foto te laten maken. Dit moeten we wel voor maandag 

4 november weten. U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar d.demoulin@leokanner.nl. 

Op onze school zijn er enkele medewerkers die aangegeven hebben te gaan staken. De klassen 

waar dit voor geldt zijn geïnformeerd. 

De afgelopen weken is er door een groep leerlingen begeleid door looptrainers van Leiden Atletiek 

hard getraind voor de veldloop. Deze veldloop vindt plaats op vrijdagmiddag 8 november op de 

atletiekbaan in de Leidse Hout. De veldloop begint om 13.20 uur en de prijsuitreiking is om 13.50 

uur. Iedereen is van harte welkom om onze leerlingen aan te moedigen. Hopelijk zien we jullie daar! 
 

4 november 2019: Oudergesprekken (herhaling) 

6 en 7 november 2019: Schoolfotograaf  

6 november 2019: Staking 

8 november 2019: Veldloop in Leiden 
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Voordat de leerlingen onze school gaan verlaten moet er in het laatste leerjaar vaak heel wat 

geregeld en besproken worden met betrekking tot de uitstroom. Dit geldt zowel voor de uitstroom 

naar een MBO vervolgonderwijs als voor de uitstroom participatiewet (arbeid). 

De informatieavond is er om u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en de te 

maken stappen in dit proces. Er zal aandacht besteed worden aan alle zaken waar u actie in moet 

ondernemen richting vervolg-onderwijs en de te nemen acties richting uitstroom arbeid (participatie 

wet). Tevens zullen de mogelijkheden en verwachtingen vanuit de participatiewet besproken 

worden. Er zal er een gastspreker zijn die u zal informeren over de participatiewet. Vanuit school zal 

onze decaan Heleen van Dam u informeren over de uitstroom richting vervolgonderwijs. 

Op woensdag 13 november 2019 wordt door de Leo Kanner Onderwijsgroep de thema-avond 

“Autisme” aangeboden. Deze avond is vooral voor ouders van de eerstejaars-leerlingen voortgezet 

onderwijs van de Leo Kanner Onderwijsgroep (dus ook van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest). 

Colette de Bruin (bekend van Geef me de vijf) zal op deze avond een lezing geven over: “De aanpak 

van Autisme! Van probleem naar oplossing”. Ouders van eerstejaars-leerlingen ontvangen een 

uitnodiging voor deze avond. Denk erom: aanmelding is verplicht. 

Voor de BK 3 en 4 klassen is de eerste toetsweek van dit schooljaar op 25 tot en met 29 november 

2019. Leerlingen krijgen uiterlijk twee weken van tevoren het rooster en de leerstof op. Verdere 

informatie gaat via de mentoren. 

Traditioneel houdt de Kannerschool met Kerst een stollenactie. De kinderen 

verkopen dan overheerlijke stollen (feestbroden) aan familie, vrienden en 

bekenden. Door kerststollen te bestellen bij leerlingen van de Leo Kannerschool 

zorgt u ervoor dat we juist die extra dingen kunnen doen waar normaal geen 

budget voor is. Meer informatie en bestellen kan via het bestelformulier welke 

uw kind op 29 november mee naar huis neemt. Voor donderdag 12 december 

zien wij graag het ingevulde formulier en het opgehaalde geld weer terug. 

Woensdag 18 december krijgen de leerlingen de stollen mee. 

Ook dit schooljaar wordt Sint op school gevierd. Iedere klas mag zelf bepalen hoe ze Sint 

op dinsdagmiddag willen vieren. Dit kan zijn: lootjes trekken, cadeauspel, een eigen 

invulling of het lesrooster volgen. De ochtend wordt in alle klassen ingevuld conform de 

lessenroosters. Een enkele klas heeft aangegeven Sint op een andere dag te willen vieren, 

omdat zij bijvoorbeeld op donderdag niet aanwezig zijn. Wie weet wordt er in alle klassen 

wat lekkers langs gebracht!?! 

 

 
 

 

We zijn weer gestart met het Leo Kanner restaurant op de dinsdagavond. Onze 

enthousiaste leerlingen willen ook voor u een maandelijks wisselend driegangenmenu 

koken en serveren. Indien u meer wilt weten of alvast reserveren, kijk dan op de 

website: https://www.leokannerschool-vso.nl/restaurant  
  

12 november 2019: Informatieavond uitstroom  

13 november 2019: Informatieavond Autisme  

25 tot en met 29 november 2019: Toetsweek 

29 november 2019: Start kerststollenverkoop 

5 december 2019: Sint op school 

Leo Kanner restaurant 
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Externe nieuwsbrief  6 december  2019 
 

MET HARTELIJKE GROET MEDE NAMENS HET TEAM 

Douwe Splinter,  

Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest 

  

AGENDA EN BELANGRIJKE DATA 

Datum Activiteit/speciale dag(en) Let op!/opmerking 
4 november 2019 Oudergesprekken  

6 november 2019 Staking Enkele klassen gaan staken 

6 en 7 november 2019 Schoolfotograaf  

8 november 2019 Veldloop Leiden  

12 november 2019 leerlingenraad  

12 november 2019 Informatieavond Uitstroom Ouders leerjaar 4, AT en Entree 

13 november 2019 Informatieavond Autisme Ouders leerjaar 1 

19 november 2019 Klankbordgroepbijeenkomst  

25 t/m 29 november 2019 Toetsweek  

29 november 2019 Start verkoop kerststollen U ontvangt een brief hierover 

2 december 2019 Medezeggenschapsraad  

5 december 2019 Sint op school  

VOLGENDE NIEUWSBRIEF (INDIEN ER VOLDOENDE KOPIJ IS) 
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Regelmatig ontvangen wij verzoeken om een artikel in onze nieuwsbrief te plaatsen. Deze artikelen plaatsen wij als bijlage 
ingezonden artikelen. De tekst in deze artikelen zijn niet door ons geschreven en vallen buiten onze verantwoording. 

12-11-2019: webinar ‘Pubers en emotie’(CJG) 

Uitnodiging Webinar 
Pubers en emoties: voor jou én je puber 
dinsdag 12 november 2019 van 19.30 - 20.30 uur  
Voor ouders én pubers tussen 10 en 16 jaar 

 
Als ouder van een puber herken je het misschien wel: heftige en 

wisselende emoties bij je opgroeiende kind. Alsof je elkaar ineens niet 

meer begrijpt en kunt aanvoelen. 

En zo is het ook. Je puber gaat door een rollercoaster van 

veranderingen en uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig en 

emotioneel. Niet alleen jij, maar ook je kind begrijpt af en toe niets van 

zichzelf.  

Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers vandaan? Hoe kun je hier als puber en 

als ouder mee omgaan? Hoe maak je samen afspraken rondom emoties zodat het behapbaar en 

gezellig blijft in huis? In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én 

je puber uitleg en tips over het omgaan met emoties in de puberteit. 

 

Aanmelden: 

Heb jij een (aanstaande) puber thuis en wil je je puber beter begrijpen? Meld jullie snel aan via 

www.cjgcursus.nl of via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!  

Red je het niet om op 12 november dit webinar te volgen, dan kun je deze nog een maand lang 

terugkijken via de website. 
 

21-11-2019: Rouw, Gemis en Verlies bij Autisme (NVA, MEE, Welzijn Teylingen) 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de komende kennis- en ontmoetingsbijeenkomst met als 

thema:                    Rouw, Gemis en Verlies bij Autisme 
Wat gebeurt er bij het horen van onomkeerbare diagnoses/slecht nieuws? Welk verlies 

dringt zich dan op en hoe slaan we ons daar doorheen? En waarom hebben we daar op 

latere momenten juist nog veel meer last van dan op het moment zelf? Wat helpt?! 

 

Uitgangspunt voor deze lezing is rouwverwerking bij een verlies van een dierbaar iemand. Maar 

kan ook breder getrokken worden bijvoorbeeld bij verlies en gemis van verwachtingen die je hebt 

bij het krijgen een kind met autisme of het aangaan van een relatie waarin autisme een rol speelt. 

Een interactieve avond voor zowel mensen met als zonder autisme. 

Hilde Lemaire heeft haar eigen praktijk ‘Doen en Laten’; www.doenenlaten.com. Zij richt zich 

met Doen en Laten op oude pijn in actuele gebeurtenissen. Ze is gespecialiseerd in afscheid, 

verlies en gemis. In het hier en nu, of het gemis op jonge leeftijd, en de gevolgen die dat kan 

hebben op latere leeftijd.  

 

De avond vindt plaats op donderdag 21 november a.s. Inloop vanaf 19.30 uur. Het officiële 

gedeelte begint om 20.00 uur. Er zal ook een kleine informatiemarkt aanwezig zijn. 

Locatie: Verpleeghuis Bernardus, Hoofdstraat 82 Sassenheim  

Parkeren: In de buurt van het verpleeghuis is er voldoende gratis parkeergelegenheid 

Wel graag van te voren aanmelden via: info@welzijnteylingen.nl  o.v.v. naam, adres en 

telefoonnummer per deelnemer of bellen naar 0252-231805. 

 

 

 
 

  

INGEZONDEN ARTIKELEN 
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Ambulante Jeugdhulp 
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