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Welkom in het IKC!, Opening IKC De Lei,
Corona-update, Kerstviering en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Welkom in het IKC!
Wat was het fijn om alle kinderen ons IKC binnen te zien komen. Het is even wennen voor zowel de kinderen als leerkrachten, maar wat had iedereen zijn of haar plekje al snel gevonden! Hier en daar zien we nog dingen voor verbeteringen, maar
we zijn heel trots en tevreden! Volgende week vieren we de
opening van het IKC!

Kerstviering op De Lei!
Kerst gaat er dit jaar iets anders uitzien. Normaal hebben we een kerstdiner in
buffetvorm, maar vanwege de coronamaatregelen en de andere festiviteiten
die week houden we vrijdag 18 december een kerstontbijt. De kinderen nemen een eigen ontbijt mee naar school, zodat we op school met elkaar in
kerstsferen kunnen ontbijten.
We hebben een aantal richtlijnen voor het ontbijt:
- Één of twee belegde broodjes;
- Een stuk fruit/groente;
- Een kerstkoekje o.i.d.
Het is de bedoeling dat uw kind vrijdag 18 december met het ontbijt, een
bordje en bestek (alles voorzien van naam) naar school komt. Wat drinken en
een tussendoortje wordt geregeld. Daarnaast mogen de kinderen in nette
kleding of een kersttrui naar school.
Ook willen wij u vragen uw kind (eren) GEEN kerstkaarten te laten uitdelen op
school en op het schoolplein. Dit voorkomt teleurstellingen bij kinderen die
niet krijgen.

Beste ouders, verzorgers,
Na een druk verhuisweekend
was het gisteren zover: de
eerste dag in het IKC!
Wat ben ik trots op ons mooie
gebouw en ons team!
Na brainstormen, bedenken,
ontwerpen en talloze overpeinzingen staat het gebouw,
is het prachtig ingericht en
klinken er kinderstemmen
over de units!
Met ons onderwijs op units
en leerpleinen denken wij de
kinderen klaar te stomen voor
de toekomst!
In deze nieuwsbrief wat meer
informatie over de vieringen
in de laatste week.
In het nieuwe jaar gaan wij in
de nieuwsbrief verder op het
werken in units en onze leerpleinen.

Corona-update
Deze week is er een leerkracht getest op corona. Gelukkig was de uitslag negatief.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,

We hebben vorige week vrijdag bericht gekregen dat er een ouder van een leerling positief getest is. De groep van deze leerling heeft bericht gehad. Dit gezin zit
in quarantaine.
Verder willen wij er op wijzen, mocht u een afspraak hebben in het IKC, dat de
corona-maatregelen ook daar gelden. Een mondkapje op, de QR-code bij de deur
scannen en uw handen desinfecteren.
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Kristel van Goozen

Opening IKC De Lei
16 december willen wij de opening vieren van ons nieuwe gebouw. Uiteraard hadden we dit graag met alle ouders en belangstellende willen doen. Helaas staan de
corona-maatregelen dit niet toe.
Van deze dag maken wij een filmpje, welke met jullie gedeeld zal worden.
We houden daarbij rekening met de privacy-voorkeuren, welke u eerder heeft opgegeven.

Wat deze dag gaat brengen is nog een verrassing. Wel kunnen wij verklappen dat
de kinderen workshops krijgen en daarbij een presentatie gaan laten zien. Graag
zouden wij zien dat de kinderen 1 of meerdere kledingstukken in de volgende kleuren aan hebben op 16 december:
Groep 1-2 rood
Groep 3-4 lichtgroen
Groep 5 geel
Groep 6: oranje
Groep 7 donkergroen
Groep 8 paars/blauw
De kinderen hoeven voor deze dag alleen lunch mee te nemen. Voor het tussendoortje wordt gezorgd door de OR.

Rondleiding IKC—herhaling
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!
In de bijlage van de vorige nieuwsbrief vindt u een schema waarin staat wanneer u
aan de beurt bent. Wij willen u vragen om broertjes/zusjes die niet op school zitten
zoveel mogelijk thuis te laten.
De corona regels laten het toe dat er maar 30 mensen tegelijkertijd naar binnen
mogen. 1 ouder per leerling is wenselijk, wanneer het te druk wordt zullen wij vragen of u even kunt wachten in de hal of bij de deur.
Op vrijdag zijn wat reserveplekken over voor ouders die op het aangegeven tijdstip
echt niet kunnen. Deze plekken zijn beperkt, vol=vol. Wilt u hiervan gebruik maken,
kunt u mailen naar info@delei.wijdevenen.com (Kristel)

Welkom!
Deze week wordt Meson 4 jaar. Hij zal in groep 1/2A starten bij juf Gerda en juf Angelique! Wij wensen hem een fijne verjaardag en een leerzame, plezierige tijd toe op De Lei!
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AGENDA
Schoolwas:
Sven 3B
Pepijn 6A
16 december
Opening IKC De Lei
18 december
Kerstviering (onder schooltijd)
School tot 12.00uur
21 december—1 januari 2021
Kerstvakantie
4 januari 2021
Eerste schooldag na Kerstvakantie

Sinterklaasviering—terugblik
Het lijkt al lang gelden maar vrijdag 4 december vierden we Sinterklaas met alle kinderen. Na een korte opening in het Spant gingen alle groepen naar een lokaal of ruimte op de onderbouwlocatie.
In de groepen hebben we de schitterende surprises uit mogen
pakken en spelletjes kunnen spelen. Ook zijn we in groepen sinterklaas gaan bezoeken in
het Spant. Er hing een heel
gezellige sfeer, de groepen
1 t/m 4 hebben leuke cadeautjes gekregen. Dank u
wel, Sinterklaas!
En ook de OR bedankt
voor alle hulp.

De komende week
is het feest bij:
11 dec
13 dec
14 dec
16 dec
17 dec

Marcus
Kiran
Rens
Jorrit
Levi
Yara

3B
3B
8B
2B
8A
6B

Een fijne verjaardag!

NSA
Het aanbod Naschoolse activiteiten staat online, welke starten na de Kerstvakantie. We hebben 2 activiteiten, die wij zien als een ‘pilot’. Uiteraard
willen wij na de voorjaarsvakantie een uitgebreider aanbod presenteren!
Inschrijven kan via nsa.delei@wijdevenen.nl vóór 16 december.
Dit e-mailadres wordt beheerd door Wieze van Elderen, ouder van school
en een lid van de werkgroep Naschoolse Activiteiten. Vragen en aanmeldingen worden door haar beantwoord.

Kerstkoor—nieuws vanuit de RK-kerk
Wil jij graag zingen?! Ben je helemaal ‘gek’ van kerstliedjes?!
Kom dan 15 en 22 december repeteren bij het kinderkerstkoor
2020.
De repetitie is van 18.30 – 19.30 uur bij de RK- kerk aan de W.
v.d. Veldenweg 24 te Leimuiden. De uitvoering is kerstavond 24
december om 19.00 uur in de kerk van Langeraar.
Opgeven kan via email; ajjvandam@outlook.com
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Uitverkoop!
Op dit moment hebben we nog drie hoge koelkasten, twee oude
oventjes en een magnetron staan die we niet mee nemen naar
het nieuwe gebouw. We vragen hiervoor tien euro per stuk. Heeft
u interesse neem dan even contact op met juf Alie, via het Ouderportaal.
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