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Persbericht oplevering, Geboren!, Oudergesprekken, Terugblik gaslek en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Persbericht oplevering IKC De Lei!

Beste ouders, verzorgers,

IKC de Lei Leimuiden opgeleverd
De eerste spullen zijn gisteren
26 oktober is het IKC (Integraal Kind Centrum) de Lei in Leimuiden opgeleverd. Een feestelijk moment! De nieuwe bewoners verhuizen aan het einde van het jaar en na de kerstvakantie zullen de eerste lessen starten.

al richting het IKC gegaan.
Het is de komende weken een
komen en gaan daar; van verhuizers, tot interieurbouwers,

Een IKC is één gebouw voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met kinderopvang
en basisonderwijs. Het is niet zomaar een schoolgebouw met kinderopvang,
zoals we dat sinds jaar en dag kennen, maar toekomstbestendig en duurzaam ontworpen, vanuit een visie op de doorgaande leerlijn en brede ontwikkeling van kinderen.

tot installatie van internet en
telefoon.
Het inrichten kan beginnen.
Ondertussen wordt er op beide locaties met veel plezier

Duurzaam gebouwd
IKC De Lei is ontworpen door architectuurstudio DP6 in nauwe samenwerking met de gebruikers en gebouwd door Vinkbouw. Het gebouw wordt een
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): een duurzaam gebouw dat voldoet
aan alle eisen van deze tijd. In 2015 vonden de eerste gesprekken plaats en
in 2017 werd de intentieverklaring getekend. Nu is het gebouw klaar voor
gebruik. De sloop van de oude, omliggende gebouwen vindt volgend jaar
plaats en de locaties hiervan maken uiteindelijk plaats voor groen.

gewerkt met onze methode
Leskracht. Kinderen worden
uitgedaagd om een onderzoekende houding aan te nemen
en op zoek te gaan naar antwoorden op de onderzoeksvragen die zij hebben bedacht. U leest hier vast in de
weekberichten van vrijdag

Filmpje
Ruim een jaar na de eerste paal heeft de aannemer de sleutel aan de gemeente en de kindpartners overhandigd. Omdat er, vanwege corona, geen
feestelijke opening plaats kan vinden, heeft de gemeente twee filmpjes gemaakt waarin het eindresultaat goed zichtbaar is geworden. Eén filmpje
gaat over duurzaamheid en het andere filmpje vertelt het bredere verhaal.
Die laat zien dat er geen klaslokalen in De Lei zijn. Het “zittend, luisterend
leren met leeftijdgenoten in één ruimte” verandert in instructies en uitleg in
hoeken en afwisselend zelfstandig werken en samenwerken.

meer over.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Filmpje IKC De Lei Leimuiden
Het volledige persbericht en het ‘filmpje duurzaamheid’ is te vinden via
het AD, en www.allesinkaagenbraassem.nl .
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Terugblik gaslek
Dat was even schrikken maandagochtend op de onderbouwlocatie. Bij de wegwerkzaamheden aan de nieuwe
parkeerplaatsen was een grote gasleiding geraakt. De
brandweer was snel ter plaatse en adviseerde de school
te sluiten. Wat fijn dat alle ouders zo adequaat hebben
gereageerd en dat de kinderen thuis konden blijven.
Wij hebben ons te laat gerealiseerd dat dit ook consequenties had voor de BSO kinderen van de bovenbouwlocatie. Zij zaten op school en hadden niets in de gaten, terwijl ook de BSO gesloten was. Daar is verwarring ontstaan.
Ouders van deze kinderen hadden tijdig ingelicht moeten
worden.
Dit is een miscommunicatie geweest tussen Snoopy en
school. Onze excuses. Dit is een les voor het heden en wij
nemen dit mee in de evaluatie van deze ontruiming.

Koffiemoment
Vrijdag is het tweede ‘online’ koffiemoment. Om 08.45uur stuurt
Kristel een link voor Google Meet. De onderwerpen van deze
koffieochtend zijn; wat informatie over Leskracht (nieuwe methode) en de verhuizing naar het IKC!

Voortgangsgesprekken
Vorige week zijn de voortgangsgesprekken (via Google Meet) aangekondigd in de
nieuwsbrief. Hier stond een fout. Deze gesprekken zijn niet verplicht, maar facultatief. Dit betekent dat u kunt kiezen of u de leerkrachten van uw kind wilt spreken.
De leerkracht kan ook, als dit nodig is, u uitnodigen voor een gesprek.
Maandag 9 november 19.00uur staat de inschrijving op het ouderportaal open voor
kinderen met broertje en zusjes op school. Dinsdag 10 november 19.00uur voor de
overige kinderen. U kunt dit vinden onder module ‘intekenen’.

Corona—update
Omdat Corona een steeds grotere plek inneemt, ook in Leimuiden, zullen
wij u wekelijks informeren over de besmettingen die wij gehoord hebben, natuurlijk naast de groepsgebonden informatie die wij toesturen via
het Ouderportaal.
Afgelopen week hebben we geen meldingen gekregen van positief geteste ouders, deze week zijn er drie teamleden getest waarvan er een negatief was, een positief (reeds de groepen geïnformeerd) en een nog in
afwachting van de uitslag. Daarnaast zijn er ook twee leerkrachten die
van de gewone griep flink last hebben!
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: Rayven 4A
Bovenbouw: Amy 7B
6 november
Koffieochtend 08.45uur– Google
Meet

16 t/m 20 november
Voortgangsgesprekken online via
Google Meet
4 december
Sinterklaasviering—school tot
12.00uur
7 en 8 december
Verhuisdagen—kinderen vrij
9 december
Eerste dag IKC

Transport Gambia
De voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw
zijn volop in werking gezet. De nieuwe meubels zijn besteld en
alles is uitgezocht. Het wachten is nu op de verhuizers. Deze
komen twee keer om ons te helpen. De eerste keer gaan alle
kasten die we gaan hergebruiken erheen om de magazijnen
alvast klaar te maken. De tweede keer komen ze de meubels,
kasten en de materialen die mee gaan over te brengen.
Wat gaan we doen met alle spullen die overblijven?
Op 10 december komt er een grote zeecontainer naar Leimuiden om alle materialen die niet mee gaan naar het nieuwe gebouw op te halen. Deze materialen gaan naar Gambia.
Via de stichting Townships S.A. worden de materialen in Gambia
afgeleverd en vandaaruit worden deze daar verdeeld over de
diverse scholen. In week 48, van 23 t/m 27 november is het mogelijk om zomer kinderkleding, lakens, handdoeken en ander
textiel in te leveren op school. Dit kan alleen op de onderbouwlocatie. Ook klein speelgoed is van harte welkom. Voorwaarde is
wel dat het schoon en heel is. Graag in een sterke plastic zak.
( Niet te groot) Deze materialen kunnen we mooi in alle gaatjes
en kiertjes stoppen. We vinden het een heel fijn idee dat we
met onze oude materialen andere kinderen blij kunnen maken.

Voor het laden van de container, op 10 december, zijn we op
zoek naar een aantal vaders. Het is een hele klus om de container te vullen maar met elkaar gaat het veel sneller! We starten
om 8.30 uur. Wilt u helpen?? Heel graag. Met elkaar is de container zo gevuld. Wij zorgen voor de catering.
Geef dit dan even door via de mail: a.straathof@wijdevenen.nl

Geboren!
Meester Sven en zijn vrouw Ellen zijn afgelopen dinsdag ouders geworden van Puk en
Evi. De meiden zijn gezond en Jip is een trotse grote broer. Gefeliciteerd! Wij wensen
jullie veel geluk en gezondheid toe.

Meester Sven neemt zijn ‘geboorteverlof’
op. De komende 4,5 week zal meester Stan
voor groep 8A staan. Als we gaan verhuizen
is meester Sven weer terug.
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De komende week
is het feest bij:
9 nov
12 nov

Emma
Henry
Amy

8A
2A
7B

Een fijne verjaardag!

CJG—Webinar: Tieners groepsdruk /
online druk
Op 19 november 2020 organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een
webinar over het ondersteunen van tieners bij sociale
druk of groepsdruk. Het is bedoeld voor alle ouders met
kinderen van 10 tot en met 18 jaar uit Hollands Midden.
De puberteit is een roerige tijd. Jezelf leren kennen, je
staande houden en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten
én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen
en sociale media. Er wordt steeds meer druk op jongeren
gelegd en dat valt niet altijd mee.In dit webinar
geeft bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa
Neve ouders praktische tips en staat ze stil bij de rol als
ouder als tieners sociale druk of groepsdruk voelen.
Dit webinar vindt plaats op donderdag 19 november van
20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJGwebinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’ kan via
www.cjgcursus.nl of via deze link. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een
maand terug te kijken.

Scouting
Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud en ben jij gek op
ravotten, buiten spelen en knutselen? Kom dan zaterdag 7 november kijken bij de open dag van de
Bevers bij Scouting '63! Het beloofd een leuke dag te
worden met echte scouting activiteiten en uiteraard
een kampvuur. Je bent om 9:00 welkom en mag om
10:30 worden opgehaald bij Scouting '63 Kerklaan
102 Leimuiden. Tot dan!
(zie flyer in bijlagen)

Werkgroep buitenruimte
Vrijdag 27 en zaterdag 28 november willen wij met de
werkgroep ‘buitenruimte’ planten gaan planten op en rond
het nieuwe schoolplein. Hier kiezen wij leerlingen voor, die
hierbij mogen helpen. Hier hebben wij ook hulp van ouders, opa’s en oma’s bij nodig. Wie zou het leuk vinden om
hierbij te begeleiden? Wij hebben tijdsblokken van 09.0011.00uur / 11.00—13.00 uur / 13.00-15.00 uur. Opgeven
kan via info@delei.wijdevenen.com
Wij nemen dan contact met u op.
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