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Koffie op afstand, Verkeerssituatie, fysiotherapie, voorstellen MR en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Koffieochtend op afstand
Aanstaande vrijdag 9 oktober wordt om 08.45uur een
link voor Google Meet verstuurd door Kristel naar alle
ouders, u mag aansluiten wanner dit lukt! U kunt de
link het beste openen met Google Chrome.
Zij zal u meer vertellen over het IKC en de manier van
werken met de leerpleinen. Belangrijk is dat uw microfoon uit staat. Tussendoor is er ruimte om vragen
te stellen.

Beste ouders, verzorgers,
In deze corona-tijd vinden wij
het lastig om activiteiten te
organiseren waar ouderhulp
bij nodig is. Wij zien ook de
berichten van de toegenomen
besmettingen, maar vinden
het ook belangrijk dat de activiteiten voor kinderen door
kunnen gaan.

Verkeerssituatie
Zoals u in het nieuwsbericht van afgelopen dinsdag hebt kunnen lezen, is het
momenteel erg druk en onveilig tijdens het halen en brengen. Fijn om te zien
dat er gelukkig veel kinderen en ouders lopend of fietsend naar school komen. Wij willen het bericht aanvullen met twee aandachtspunten:
•

•

Wilt u erop letten dat op de voetpaden niet gefietst mag worden. Het
pad langs de vijver bij het Spant is een voetpad en te smal om voetgangers met een fiets veilig te passeren.
Bij het hek van groep 1/2a en 1/2b is geen parkeerplaats. Dit zorgt
voor onveilige situaties.

Het is even een knelpunt momenteel, maar hopelijk kunnen we snel van de
tijdelijke parkeerplekken gebruik maken.

Daarom hebben wij de volgende vragenlijst opgesteld,
waarbij u kunt aangeven wat
u als ouder belangrijk vindt en
waar wij rekening mee moeten houden.
Wij zouden het op prijs stellen als u deze vragenlijst deze
week in kunt vullen.
https://forms.gle/
ZAwVKK4VfqW4NGDX9
Hartelijk dank!

Fysiotherapie
Op 29 oktober worden kinderen uit de groepen 3,4 en 5 gescreend
door de fysiotherapeut op school. De kleuters volgen later dit jaar.
In het weekbericht van aanstaande vrijdag staat meer informatie
voor deze groepen en krijgt u ook een toestemmingsformulier
voor ouders. Deze laatste wordt ook op papier meegegeven.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Meer informatie, over waar de fysio zich op richt, vindt u in de
bijlage van deze nieuwsbrief.
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Mieke:

Contactpersonen De Lei
Graag willen wij ons even aan u voorstellen.
Wij zijn: Mieke de Sterke, leerkracht groep 1/2B en
Marianne Tukker, leerkracht groep 5A.

Marianne:

Wij zijn de contactpersonen voor IKC De Lei. Wij zijn er voor ouders en kinderen en leerkrachten. Contactpersonen zijn eigenlijk
de wegwijzers binnen de organisatie. Zij kunnen ouders en kinderen helpen vragen, problemen en klachten daar neer te leggen
waar ze horen. Gelukkig weten ouders en kinderen meestal wel
waar ze met hun vragen en problemen terecht kunnen. Soms echter is dat allemaal niet zo duidelijk. Dan kunt u met ons contact
opnemen via de mail om uw vraag, probleem, klacht bij ons te melden. Wij dan gaan in gesprek met de ouder, leerling of leerkracht.
Daarna gaan we ons best doen om te helpen de juiste personen
met elkaar in contact te brengen zodat er ook een antwoord op de
vraag of een oplossing voor het probleem komt.
Onze emailadressen zijn:
m.desterke@wijdevenen.nl
m.tukker@wijdevenen.nl

MR
Vorige week is de eerste vergadering van de MR
(medezeggenschapsraad) geweest van dit schooljaar. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief stellen zij zich aan jullie voor.
Wilt u meer weten wat de MR doet, dan kunt u kijken op
www.ikcdelei.nl/mr , Vragen en suggesties kunt u mailen
naar : lei-mr@wijdevenen.nl

Aanmelden 4 jarigen—herhaling!
Voor de zomervakantie hebben wij, aan de hand van de aangemelde leerlingen, een indeling gemaakt van de kleuterklassen. Nu merken wij dat er
broertjes en zusjes, die dit schooljaar 4 jaar worden, nog niet aangemeld
zijn. Wij willen u dringend vragen dit zo snel mogelijk te doen. Wij kunnen
dan rekening houden met de samenstelling en grootte van de groepen. Zie
www.ikcdelei.nl/aanmelden voor het aanmeldformulier.

Brief Ouderbijdrage– herhaling
Vorige week is de brief over de ouderbijdrage mee naar
huis gegeven. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen,
kunt u deze vinden in de digitale bibliotheek in het Ouderportaal, of op www.ikcdelei.nl/or. Hier is ook het jaarverslag over het schooljaar 2019-2020 te vinden.

Samenwerkingsschool De Lei| Griede 22-24 2451 ZC Leimuiden | Tel. Nr. onderbouw locatie 0172—509295
Tel. Nr. bovenbouw locatie 0172—508977 | E-mail: info@delei.wijdevenen.nl | Website: www.ikcdelei.nl

AGENDA
Schoolwas:
Onderbouw:
Bovenbouw:
9 oktober
Koffieochtend via Google Meet
08.45uur

16 oktober
School tot 12.00u
19 oktober—23 oktober
Herfstvakantie
26 oktober
Studiedag—kinderen vrij!
27 oktober
Vergadering OR—20.00uur
6 november
Koffieochtend

Kamp groep 8
Groep 8 kan terug kijken op een geslaagd
kamp. Het weer werkte mee, zodat alle activiteiten nog leuker waren. Zo is er op de zandvlakte een vieze-handenspel gespeeld, hebben
ze een griezelig geluidenspel in het donker gedaan, is er weinig geslapen, veel gekletst/ gelachen en gegild, was er tijd voor lasergamen en
paintball, is er door velen gekookt (heerlijke
pasta!), waren er prachtige bonte avond acts,
zijn er hutten gebouwd en is er vooral heel erg
genoten. Wat fijn om zo je laatste jaar van de
basisschool in te gaan. Ouders die mee zijn geweest als leiding, enorm bedankt! En vooral de
kinderen bedankt: jullie hebben er een onvergetelijk kamp van gemaakt!

De komende week
is het feest bij:
9 okt
11 okt
13 okt
14 okt
15 okt

Fayén
Milou
Dewi
Yinthe
Levi

1C
3A
8A
4B
2C

Studiedag 26 oktober
Maandag na de herfstvakantie is er een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Tijdens de studiedag verdiept het team
zich meer op Wereldoriëntatie, kijken we vooruit naar het
werken in het IKC en denken we na hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen verhogen in deze corona-tijd.
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Een fijne verjaardag!

