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Sluiting IKC, Terugblik eerste dagen in
het IKC, Ophaalschema, Leerlingenraad en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Sluiting IKC

Beste ouders, verzorgers,

Zoals in eerdere nieuwsberichten is aangegeven, verzorgen wij vanaf 4 januari thuisonderwijs, tot 18 januari. Op 12 januari, na een nieuwe persconferentie, weten wij meer over deze periode. Dan zullen wij u verder informeren.
Net als de scholensluiting in maart t/m mei 2020 communiceren wij via het
Ouderportaal. Op onze website, www.ikcdelei.nl/thuisonderwijs kunt u ook
informatie en tips vinden.

Terugblik op de eerste 5 dagen IKC!
U heeft in de weekberichten van afgelopen vrijdag kunnen lezen hoe de eerste dagen in het IKC zijn verlopen. Het is voor iedereen nog even wennen en
spannend. Maar wat zijn wij blij met onze nieuwe plek. Alles fris en nieuw.
Het werken op de units en leerpleinen loopt verrassend goed.
Ook de kinderopvang en de peutergroep zijn verhuisd. Nu zit iedereen in één
gebouw en kijken we uit naar een mooie samenwerking.

Eigenlijk zou ik willen terugkijken op een fantastisch openingsfeest. En vooruitblikken
naar het Kerstontbijt.
Uiteraard halen we het openingsfeest, zodra het weer
kan, ruimschoots in!
De kinderen zijn afgelopen
dinsdag verrast met een cakeje en een klein kerstcadeautje
van de Ouderraad. Bedankt
hiervoor!

Ophaal-schema schoolspullen
Zoals u in de brief die dinsdag is verstuurd heeft kunnen lezen, kunnen morgen
spullen om thuis te werken opgehaald worden. Hierbij nogmaals het schema:

Wat was het fijn om de afgelopen week in ons IKC te werken. Wij kijken uit naar het

Groep 1/2

1/2a
1/2b
1/2c

moment dat we weer open

Groep 3

10.30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
9:00 - 9:30

Groep 4

9:30 - 10:00

ondanks alles een hele fijne

Groep 5

9:30-10:00

Kerstvakantie, rust uit en

Groep 6

9:00 – 9:30

Groep 7

10:00 – 10:30

Groep 8

11:00 – 11:30

De kinderen die op vrijdag in de noodopvang zitten, krijgen vrijdag het werk mee,
ouders hoeven dan niet extra tijdens het ophaalmoment te geven.
Mocht u een Chromebook nodig hebben om thuis te werken (vanaf groep 4), dan
tekent u bij ophalen een contract. Ouders moeten dan dus mee.
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mogen.
Vanaf deze plek wens ik u

vooral: blijf gezond!
Wij zien u graag online terug
op 4 januari!
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Leerlingenraad
Hier een bericht van de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen, van elke groep 6, 7 en 8 één leerling.
In dit bericht bespreken we waar de leerlingenraad de laatste vergadering over
heeft gesproken. De leerlingenraad heeft de laatste vergadering over de volgende dingen gesproken: Over het meubilair, het leerpleinpas (daar kom ik later
nog op terug) en we hebben een rondje door het IKC De Lei gelopen.

Het leerpleinpas is een pas om op het leerplein te mogen zitten. Het leerplein is
een soort plaats tussen de lokalen. Op het leerplein mag je in kleine groepjes op
fluistertoon samenwerken. Er staan “McDonalds” banken en nieuwe tafels en
stoelen. Maar nu dwaal ik weer te ver af van het onderwerp. Je hebt twee leerpleinpassen; een groene en een oranje leerpleinpas. De groene leerpleinpas is
voor als je je aan de regels hebt gehouden en de oranje als je je een keer misdragen hebt. De regels hangen op het leerplein. Als alle twee de passen zijn afgepakt door een juf of meester dan mag je voor de rest van de dag niet meer op
het leerplein. En over dat rondje door de school lopen heb ik niet zoveel te vertellen. Iedereen kan komen kijken op de open dag!
Hartelijke groeten, de leerlingenraad

Rondleiding IKC—herhaling!
In de tweede week na de Kerstvakantie wilden wij aan de ouders het IKC laten zien.
Helaas zullen we ook dit uit moeten stellen, maar zodra het maar enigszins kan,
laten wij u graag het IKC zien!

Welkom!
In de Kerstvakantie wordt Fayenna 4 jaar. Zij komt in groep 1/2 B bij juf Mieke
en juf Gerda. Fayenna; wij wensen jou een fijne verjaardag en een fijne, leerzame tijd toe op De Lei!

Dankwoord
Hierbij willen alle opa’s en een ouder bedanken voor hun hulp van vorige week
donderdag. Met elkaar hebben we de enorme grote container gevuld met het
oude schoolmeubilair.
Jammer dat de chauffeur later kwam dan afgesproken maar met elkaar was het
om vier uur klaar.
De container was tot de nok toe gevuld en nadat de laatste mat erin was geduwd
konden we hem verzegelen. De container ging direct door naar de haven in
Rotterdam. Hij is vrijdag begonnen aan de vaartocht naar Gambia waar hij als het
goed is over drie weken aan komt. In totaal zit er 7450 kilo aan meubilair in!
Wat zullen er veel kinderen blij zijn met ons oude meubilair.
Namens de stichting allemaal bedankt voor de kleding, speelgoed, knuffels enz.
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AGENDA
Schoolwas:
18 december
Ophaalmoment zie deze nieuwsbrief.
21 december—1 januari 2021
Kerstvakantie
4 januari 2021
Eerste thuiswerk schooldag na Kerstvakantie
Onder voorbehoud / online:
25 en 25 januari
Adviesgesprekken groep 8
5 februari
Koffieochtend ouders (online?)
12 februari
Rapportage 1 mee
15 februari—18 februari
Voortgangsgesprekken

19 februari— 5 maart
Voorjaarsvakantie

Nieuws uit de Rk-kerk

De komende weken
is het feest bij:
19 dec
21 dec
23 dec
24 dec
25 dec
26 dec

NSA
Er waren al wat aanmeldingen binnen voor de Naschoolse Activiteiten. U
begrijpt dat ook deze activiteiten voor alsnog geen doorgang kunnen vinden. Zodra wij wat meer weten over het opstarten van deze activiteiten,
laten wij dit u weten.

Corona-update

29 dec

31 dec
1 jan ‘21

Deze week is er 1 leerkracht getest op corona, gelukkig was de uitslag negatief.
In twee gezinnen op school is een gezinslid positief getest op corona. Gelukkig
allebei met milde klachten. De groepen waar deze leerlingen in zitten, hebben
bericht gehad via het Ouderportaal. Deze gezinnen zitten in quarantaine.
Ook na de vakantie zijn wij graag op de hoogte van eventuele coronabesmettingen binnen de gezinnen op school. U kunt in dat geval een mail sturen
naar info@delei.wijdevenen.com

2 jan
4 jan
5 jan
6 jan
7 jan

Johnny
Noa
Duuk
Jessey
Kaidy
Emma
Julian
Milan
Stas
Yara
Julan
Cas
Adam
Taym
Majd
Cas
Bibars
Jort
Jeff
Zehra
Annabel

5A
5A
3B
8A
3B
1A
1B
1B
6A
5B
4B
3A
8B
5A
7B
5B
1C
7B
8A
7A
3B

Een fijne verjaardag!
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Nieuws van het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar een aantal webinars gemaakt
in samenwerking met Tischa Neve. Twee daarvan gaan over hoe om te gaan
met de situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs
moeten zorgen en de eventuele spanningen die kunnen ontstaan. Alle webinars zijn nog terug te kijken.
Webinar ‘Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!‘
Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We moeten ons eigen
(thuis)werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de
kinderen en de kinderen fulltime om ons heen. We hebben onze eigen zorgen,
onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen.
Omgaan met spanningen binnen het gezin!
Voor ons allemaal heeft het een grote invloed op het gezinsleven. Bij de een
zijn de gevolgen en spanningen groter dan bij de ander, maar hoe dan ook
zorgt deze periode ongetwijfeld voor veranderingen, onrust, spanning, verveling en emoties. En dat valt niet altijd mee binnen je gezin.
Webinar:
In deze webinars helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ons
op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s.

Deze gratis CJG-webinars uit 2020 kan je terugkijken via www.cjgcursus.nl
Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!
Omgaan met spanningen binnen het
gezin!
Help, ik ontplof!
Ruzie en conflicten tussen kinderen
Een lastige scheiding? Wat jij kan doen
voor je kind!
Tieners & geld
Tieners en sociale druk & groepsdruk

ouders van kinderen van 0-18
jaar
ouders van kinderen van 2-12
jaar
ouders van kinderen van 0
-12 jaar
ouders van kinderen van 0
-12 jaar
ouders van kinderen van 2
-16 jaar
ouders van kinderen van
10-18 jaar
ouders van kinderen van
10-18 jaar
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