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Infrastructuur, Koffiemoment, Sinterklaas op De Lei, Hulp gevraagd! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Infrastructuur
De infrastructuur bij het Spant vordert gestaag en de contouren zijn steeds
meer duidelijk. Wij hebben vaak contact met de uitvoerders en blijven hen
attenderen op de veiligheid. Ook is het fijn om te zien dat nog steeds veel
ouders en kinderen fietsend en lopend naar school komen. Toch blijft het ‘s
morgens aan de ‘Oostban-kant’ heel druk met auto’s. We willen u vragen
om hier niet te parkeren, maar bij het parkeerterrein bij het IKC. Daar mag
u ook tijdelijk op de aangegeven vakken op de rijplaten parkeren. Ook hebben de ouders van de onderbouw vandaag een bericht gehad over het ophalen aan de Spantkant, zo hopen we de situatie overzichtelijk en veilig te
houden!

Koffiemoment
Helaas ging het koffiemoment afgelopen vrijdag niet door. Het
volgende koffiemoment is online op vrijdag 20 november.

Beste ouders, verzorgers,
Deze week meer over de
voortgangsgesprekken, de
Sinterklaasintocht en wat
vragen voor ouderhulp. Ook
hebben we weer een coronaupdate in deze nieuwsbrief.
Ondertussen zijn de eerste
magazijnen in het IKC al gevuld, kasten zijn in elkaar gezet en heeft de keuken al een
eerste poetsbeurt gehad
(ouders hiervoor hartelijk

De onderwerpen kunnen dan zijn, de verhuizing naar het IKC, de
rondleidingen in januari en Leskracht.

dank!). Volgende week worden de eerste speeltoestellen
op het schoolplein geplaatst.

Voortgangsgesprekken
Volgende week zijn de voortgangsgesprekken, deze zijn facultatief.
Dit betekent dat u zelf kunt kiezen of u een gesprek wilt, of dat de
leerkracht u uitnodigt.
Deze week staan de inschrijvingen open. De gesprekken vinden online plaats, via Google Meet. Dit werkt het beste via Google Chrome. Vlak voordat het gesprek start, stuurt de leerkracht de link door
via het Ouderportaal.

Het is aftellen!
We zijn druk bezig een concept te bedenken hoe we
corona-proof rondleidingen
kunnen geven in het IKC, hierover later meer.

Veel leesplezier,

Corona—update

Met vriendelijke groet,

Deze week is er 1 leerkracht getest op corona, deze test was gelukkig
negatief. We hebben ook de afgelopen dagen geen berichten van ouders
gehad die positief getest zijn. Ook was de test van het teamlid van vorige
week negatief.

Kristel van Goozen

Laten we hopen dat de ergste piek geweest is in Leimuiden.
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Bericht van Sinterklaas
Lieve kinderen en ouders,
Ook dit jaar zal ik, ondanks allerlei strenge Corona-regels, weer gewoon
naar Leimuiden komen. Alhoewel 'gewoon'...? Het gaat allemaal wel een
beetje anders! Hoe de intocht dit jaar plaats vindt, kun je volgen via het
youtube kanaal 'Sinterklaas en de geheime intocht locatie' of via één van
onze websites (sintinleimuiden.nl en facebook.com/sintinleimuiden). We
zenden de afleveringen uit vanaf vrijdag 13 november. Op maandag, woensdag en vrijdag voor de intocht volgen nog drie uitzendingen. Al deze afleveringen worden natuurlijk allereerst in de klas bekeken! De 'echte' intocht is
op zaterdag 21 november live te volgen via bovenstaande kanalen.
De kinderen krijgen ook een flyer met informatie over de intocht mee naar
huis. Lees hem goed, want er zit een tegoedbon voor een speculaaspop op!
Op je flyer staat bij welke van de 13 winkeliers jij je speculaaspop op kunt
halen in de week na de intocht. Naast de intochtflyer is er ook nog een flyer
met daarop een speciale Sinterklaas bingo én kortingsbonnen die te besteden zijn bij een aantal winkeliers.
Het wordt dit jaar echt lastig om jullie zo vaak als normaal te zien en daarom hoop ik dat jullie langs kunnen komen bij mijn kantoor of dat we elkaar
ergens op de digitale snelweg ontmoeten! En het zou uiteraard superfijn
zijn elkaar gewoon op school te treffen. Hopelijk tot dan!

Hartelijke groeten van Sinterklaas

Werkgroep Buitenruimte
(herhaling!)
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 09.00-11.00uur / 11.00—13.00 uur / 13.00-15.00
uur. Opgeven kan via info@delei.wijdevenen.com
Wij nemen dan contact met u op.

Handige ouder(s) gezocht!
We hebben nog wat klusjes te doen, voordat we verhuizen naar het IKC. Er moeten een aantal dingen geschuurd
en geverfd worden. Bijvoorbeeld deze schaakstukken (zie
foto) Opgeven kan bij juf Alie, via het Ouderportaal.
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AGENDA
Schoolwas:
Onderbouw:
Bovenbouw:
16 t/m 20 november
Voortgangsgesprekken online via
Google Meet

20 november
Koffie-ochtend Online (Google Meet)
08.45uur
4 december
Sinterklaasviering—school tot
12.00uur
7 en 8 december
Verhuisdagen—kinderen vrij
9 december
Eerste dag IKC

Transport Gambia
Vorige week hebben wij u bericht over de bestemming van de
spullen uit beide locaties die niet mee gaan naar het IKC. Wij
hebben nog hulp nodig:
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.
U kunt juf Alie een berichtje sturen via het Ouderportaal.

AVG vraag
16 december vieren we met alle kinderen van het IKC de opening van ons
mooie gebouw. Wat deze opening inhoudt, is nog een verrassing en dit
wordt later duidelijk. Wel is duidelijk dat we door de corona-maatregelen
geen ouders tijdens deze opening in het IKC tegelijkertijd kunnen laten
zijn. Ons ‘eindproduct’ van de opening willen wij graag op film vastleggen
en als visitekaartje gebruiken op onze website.

Het kan daarbij zijn dat uw kind(eren) herkenbaar in beeld komen. U heeft
via het Ouderportaal eerder aangegeven of u wel of niet wilt dat uw kind
wordt vastgelegd. Maar vanwege deze unieke situatie willen wij het via
deze weg doen. Als u niet wilt dat uw kind(eren) herkenbaar op deze film
te zien zijn, kunt u een bericht sturen naar juf Nicky, via het Ouderportaal.
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De komende week
is het feest bij:
14 nov

15 nov
18 nov
19 nov

Jonas
Santano
Guus
Feline
Valentijn
Chloé

8A
4A
4B
7B
5A
3A

Een fijne verjaardag!

