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Waterpokken, Sint op De Lei, Coronaupdate, Naschoolse activiteiten en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Waterpokken
In meerdere groepen op de onderbouw-locatie heerst de waterpokken. Kinderen met waterpokken mogen gewoon naar
school, mits zij zich goed voelen en geen koorts hebben.
Absenties gaan zoals altijd via het Ouderportaal. Wilt u hierbij
vermelden of het om de waterpokken gaat en of uw kind koorts
heeft.
Mocht uw kind naast de waterpokken ook koorts hebben, mogen ook eventuele broertjes/zusjes niet naar school. Dit vanwege de coronamaatregelen. (zie beslisboom)
Meer informatie over de waterpokken: Waterpokken | RIVM

Beste ouders, verzorgers,
Deze week wordt het interieur geplaatst in het IKC. Het is
altijd even spannend of het
staat zoals we hebben bedacht, maar wij vinden het
prachtig worden!
We hebben ook een manier
gevonden om ouders rond te
kunnen leiden in het IKC, u
leest het in deze nieuwsbrief.

Privacy-voorkeuren
Vorige week hebben de leerlingen een brief met
‘privacy-voorkeuren’ gehad. Wilt u deze zo snel mogelijk ingevuld mee teruggeven aan uw kind(eren).

En dan is de laatste week op
de 2 locaties aangebroken.
Locaties waar veel herinneringen liggen en waar met ple-

Corona-update

zier naar school is gegaan.
Helaas kunt u als ouder geen

Gelukkig heeft de leerkracht in quarantaine geen klachten ontwikkeld. Hij staat vanaf vrijdag weer voor de groep.

afscheid nemen van de oude

Verder hebben wij deze week geen berichten van ouders en
andere teamleden die in quarantaine zitten of worden getest.

ringen deze keer.

Wel willen wij u er op wijzen dat als u uw kind ziek meldt via
Ouderportaal, u bij de toelichting uitgebreid kunt neerzetten
wat uw kind heeft.
Soms staat er bij een melding alleen ‘ziek of niet fit’. Graag
willen wij weten of uw kind ook koorts heeft. In dit geval moeten ook broertjes/zusjes uit voorzorg thuisblijven. (zie de beslisboom) Zij kunnen dan thuis het onderwijs vervolgen. Ook
dit moet worden gemeld via het Ouderportaal.
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locaties, het blijft bij herinne-

Het is tijd voor het IKC; we
zijn (bijna) klaar voor de ver-

huizing!

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Sinterklaasviering op De Lei
Nieuws uit de Sinterklaascommissie:

AGENDA

Vandaag hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 hun schoen mogen zetten,
iedereen is benieuwd wat we morgenochtend aantreffen! De bovenbouw
heeft vandaag een 'Sinterklaas-escaperoom' opgelost. Met behulp van
moeilijke vragen en puzzels kwamen zij tot een oplossing.

Schoolwas:

We vieren ons Sinterklaasfeest met de hele school op de onderbouwlocatie.
Groep 5 t/m 8 brengt op donderdag 3 december hun surprise tussen 14.15
uur en 15.00 uur op deze locatie.

4 december
Sinterklaasviering—school tot
12.00uur

Het is natuurlijk nog maar de vraag óf Sint op school zal kunnen komen. Áls
hij komt, is er in elk geval buiten geen gezamenlijke
ontvangst.
Wel willen we u alvast laten weten dat de kinderen
geen eten en drinken mee hoeven nemen.

Onderbouw: Tara 5B
Bovenbouw:

7 en 8 december
Verhuisdagen—kinderen vrij
9 december
Eerste dag IKC
16 december
Opening IKC De Lei

Rondleiding IKC
In de tweede week na de Kerstvakantie willen wij aan de ouders
het IKC laten zien. Per groep gaan de ouders naar binnen en worden door hun eigen kind rondgeleid. Uiteraard nemen wij hiervoor
de corona-maatregelen in acht; anderhalve meter afstand en een
mondkapje op. Op deze wijze kunnen wij u ons prachtige gebouw
toch laten zien!
Volgende week delen wij in de nieuwsbrief een schema waar per
klas staat aangegeven wanneer zij aan de beurt zijn.

Welkom!
Deze week wordt Alexandra 4 jaar. Zij komt in groep 1/2A bij juf Angelique en juf Gerda. Wij wensen Alexandra een fijne verjaardag en een
leerzame, plezierige tijd toe op De Lei!

Kleding inleveren voor 10 december
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, gaat al het oude schoolmeubilair in de container mee naar Gambia. In deze container
is nog plek voor kinderkleding, lakens, handdoeken en ander
textiel. 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.
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18 december
Kerstviering (onder schooltijd)
School tot 12.00uur
21 december—1 januari 2021
Kerstvakantie

Naschoolse activiteiten—herhaling
Afgelopen maandag heeft u een bericht gelezen, via het Ouderportaal de naschoolse activiteiten vanaf de Kerstvakantie.
Na schooltijd op 16 december, de dag van de Opening IKC De
Lei, willen wij alvast een voorproefje geven. Van 15.00uur—
16.00uur wordt in de speelzaal van het IKC Capoeira door Nide
aangeboden.
Wie is Nide? (Spreek uit: ‘Niedjie’)
Hallo allemaal! Mijn naam is Nide Gonzalez. Ik kom uit Brazilië
en woon sinds drie jaar in Alphen aan den Rijn. Ik werk nu meer
dan anderhalf jaar als groepshulp bij Snoopy.
In Brazilië heb ik onder andere samba, zouk en capoeira gedanst.
Daarin heb ik ook les gegeven. Eerst in Brazilië, later ook in Europa.
Wat is capoeira?
Capoeira is een combinatie van sport, cultuur en dans. Op de
foto zie je mij in actie, bijna 10 jaar geleden.
Twee mensen beoefenen capoeira in een door mensen gevormde cirkel, waarvan het hart een rij muzikanten is. De sport komt
terug in aanval en verdediging, op de maat van de muziek. Vooral percussie en tamboerijn hoor je daarin. Zie het plaatje voor
mogelijke bewegingen. Goed voor je lichaam en geest!
We gaan lekker capoeira dansen op 16 december van 15.00 tot
16.15 uur! Doen jullie allemaal mee?

Mocht uw kind, die niet deelneemt aan
de BSO, mee willen doen aan deze activiteit, kunt u zich opgeven via
nsa.delei@wijdevenen.nl . Kinderen van
de BSO kunnen deze dag ook aansluiten
bij deze activiteit. Dit wordt door de BSO
geregeld.
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De komende week
is het feest bij:
27 nov

29 nov
2 dec

Joec
Milan v W.
Tibbe
Tijn
Pim

8A
8A
6B
7B
7B

Een fijne verjaardag!

