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Thuisonderwijs, corona-updat, lockdown, Tiny forest IKC De Lei en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Thuisonderwijs
Helaas is de lockdown verlengd en is het nog onduidelijk wanneer de basisscholen weer open mogen. U heeft gisteren van Kristel een bericht ontvangen
via het Ouderportaal. U ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind(eren)
ook nog een bericht over het vervolg van het thuisonderwijs komende week /
weken. Wij zijn trots over de wijze van werken de afgelopen 2 weken. Wij
weten dat het niet makkelijk is, thuis werken, les geven aan uw eigen kind en
alles wat daarbij komt kijken.

Corona—update
Er is deze week één leerkracht getest op corona en de uitslag is nog niet bekend. Tot die tijd zit deze leerkracht in quarantaine. Er zijn geen meldingen
gedaan van coronatesten bij ouders.
We blijven graag op de hoogte van eventuele besmettingen binnen gezinnen.
U kunt dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com

Beste ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief een uitgebreide uitleg over het ‘Tiny
Forest’ wat op de plek van de
onderbouwlocatie / De Schakel komt. Wat wordt het gebied rondom het IKC prachtig!
Ook in deze nieuwsbrief; units
en leerpleinen. Een beknopte
uitleg. Wij hopen u snel te
kunnen rondleiden, zodat u
dit ook in de praktijk kunt
zien.
In de vorige nieuwsbrief heb-

Lockdown

ben wij aangekondigd een

Door de verlenging van de lockdown merken we natuurlijk dat de
kinderen vooral het sociale stukje missen. Ze zien elkaar niet live
maar via een schermpje.

thuisonderwijs. Vanwege de

enquête te houden over het
verlenging van de lockdown
en de voorbereidingen die

Sommige kinderen vinden elkaar door samen te werken bij iemand
thuis en anderen werken juist veel alleen. De vraag of wij buitenspeel
momenten kunnen organiseren is via de mail bij ons binnen gekomen, wij gaan dit niet organiseren. Daarvoor zijn wij een te grote
school, wij hebben dit plein nodig voor de opvangleerlingen en de
leerkrachten hebben hun handen vol aan alle organisatie die erbij
komt kijken om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten.
Laten we hopen dat we de lockdown snel achter ons kunnen laten en
dat de kinderen weer snel kunnen komen spelen.

hierbij kwamen kijken, versturen wij deze volgende
week via het Ouderportaal.

Succes komende week met
het thuisonderwijs!
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen
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Tiny Forest bij IKC De Lei!
Gezocht: initiatiefnemers voor Tiny Forest in Leimuiden
Er wordt gewerkt aan een groene oase bij jou om de hoek. Een plek waar
bomen groeien, insecten zoemen en een egel schuilt. Waar je kan bijkletsen met de buren, je verjaardag viert of bramen plukt om muffins te bakken. Zie je het voor je? Gemeente Kaag en Braassem en IVN Natuureducatie slaan de handen ineen om de komende jaren 3 Tiny Forests te realiseren, minibossen ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is een fijne
ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het maakt de wijk klimaatbestendiger. Eind dit jaar gaan de bomen op de eerste locatie de grond in, namelijk naast IKC de Lei. Wil jij een
bijdrage leveren aan de realisatie en het gebruik van het Tiny Forest? Lees
dan snel verder!
Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen
en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op
een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een
minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer
biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.
Een Tiny Forest in jouw buurt?

Dit najaar wordt in gemeente Kaag en Braassem het eerste bos aangeplant.. De gemeente kan het echter niet alleen. Hier is het enthousiasme uit
de buurt voor nodig. Het bos wordt immers van en voor de buurt en de
naburige school.
Word initiatiefnemer!
Vind je het leuk om als initiatiefnemer samen een Tiny Forest te realiseren
in jouw buurt? Als Tiny Forest initiatiefnemer doe je ervaring op en helpt
IVN je waar nodig. De invulling van jouw rol als initiatiefnemer kan heel
verschillend zijn. Het kan variëren van het organiseren van buurtactiviteiten
tot het snoeien van overhangende takken of het extra begeleiden van de
leerkracht of pedagogisch medewerker tijdens een buitenactiviteit. In samenspraak met de gemeente, het IKC en andere buurtbewoners geef je zelf
een invulling aan jouw rol als initiatiefnemer. Belangrijk is wel dat het plan
wordt gedragen door een aantal personen en niet door jou alleen. Zorg er
daarom voor dat je een groepje enthousiaste mensen om je heen verzamelt: veel handen maken immers licht werk!
Aanmelden
Wil je als initiatiefnemer een rol spelen in het realiseren en gebruiken van
het Tiny Forest? Meld je dan aan door een mail te sturen naar Kristel van
Goozen info@delei.wijdevenen.com . Omschrijf daarin ook alvast welke rol
als initiatiefnemer je het liefst zou hebben.
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AGENDA
Schoolwas:
Onder voorbehoud / online:
15 en 16 februari
Adviesgesprekken groep 8
19 februari— 5 maart
Voorjaarsvakantie

8 maart
Rapportage/portfolio 1 mee
15 maart—18 maart
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Units en leerpleinen
We hebben 4 units in het IKC: unit 1: kinder– en peuteropvang, unit 2: onderbouw, unit 3: middenbouw en unit 4: bovenbouw. Vanaf unit 2 werken wij met
een leerplein. Alle groepsruimtes binnen een unit komen hier op uit. Bij de kleuters noemen we het een ontwikkel– en speelplein, waar je de bouwhoek, de huishoek, de verftafel en allerlei spelmateriaal kunt vinden. Vanaf groep 3 kunnen de
kinderen na een instructie of tijdens het zelfstandig werken gebruik maken van
het leerplein.
Waarom een leerplein?
Het werken met de verschillende ruimtes is een manier eigenaarschap te bevorderen. Kinderen kunnen zelf keuzes maken tijdens het zelfstandig werken. We
willen zelfstandige en zelfsturende kinderen begeleiden, kinderen die stevig in
hun schoenen staan en die keuzes durven maken en samenwerken. Het leerplein
biedt de ruimte om op verschillende manieren tot leren te komen. De inrichting
en de regels van de ruimtes zorgen voor een effectief gebruik.
Leerpleinpas.
Er zijn per groep 8 leerpleinpassen (een keycord met 2 pasjes), waarmee de kinderen ‘toegang’ hebben tot een leerplein of het stiltelokaal. Op het leerplein hangen natuurlijk regels, zodat het voor iedereen een fijne en rustige werkplek is en
er altijd rust heerst. Mocht er een kind zijn dat zich niet aan de regels kan houden,
wordt er een eerste pas van de leerpleinpas afgehaald. Na een 2e waarschuwing
zijn de ‘pasjes’ op en moet de leerling terug naar de groepsruimte. De dag er na
kunnen de kinderen het opnieuw proberen. Kinderen mogen zelf besluiten of zij
op dat leerplein willen werken, uiteraard in overleg met de leerkracht.
Stiltelokaal.
Tussen unit 3 en 4 is het stiltelokaal. De kinderen kunnen hier in alle stilte zelfstandig aan het werk. Er is hier eigenlijk maar één regel: het moet er altijd stil zijn.

Ophaalmomenten
Morgen (vrijdag 15-1) zijn er weer ophaalmomenten voor het thuiswerk van komende
periode voor groep 3 t/m 8, groep 1 en 2 mogen maandag 18-1 nieuw werk ophalen!
Groep 1/2

Maandag 18-1 > 14:30

1/2a > juf Angelique / juf Gerda
1/2b > juf Mieke
1/2c > juf Ellen

Groepen 3
Groepen 4

Vrijdag 15-1
Vrijdag 15-1
10:00
Vrijdag 15-1
Vrijdag 15-1
10:30
Vrijdag 15-1
Vrijdag 15-1
11:30

> 9:00 - 9:30
> 9:30 -

Charlotte en Lindsay
Astrid en Corrie

> 9:30-10:00
> 10:00 –

Bram en Marianne
Petra en Jeanine

> 9:00 – 9:30
> 11:00 –

Mariska en Matthias
Frans en Sven

Groepen 5
Groepen 6
Groepen 7
Groepen 8

IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie 0172—509295
| E-mail: info@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl

De komende week
is het feest bij:
15 jan
17 jan
18 jan
19 jan
21 jan

Boaz
Guus
Jinke
Julia
Maaike
Lauren
Gys

2A
5B
8B
2C
7B
5B
4B

Een fijne verjaardag!

Nieuws van het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een
mediacoach een webinar over kinderen en media voor ouders van kinderen van
9 tot en met 12 jaar.
Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel veilig? Hoe lang mogen
kinderen eigenlijk spelen op hun telefoon of tablet? Wat past bij de leeftijd? Je
kunt je als ouder wel eens zorgen maken over het gebruik van beeldschermen
en online media door je kinderen.
Tijdens deze webinar bespreken we o.a. de ontwikkeling van het brein door
(digitale) media, wat de kinderen leren van online bezig zijn, hoe de kinderen
online media gebruiken, de voor- en nadelen van het gebruik van beeldschermen
en online media door kinderen. Ook krijg je handvatten voor de opvoeding van je
kind op het gebied van beeldschermgebruik.
Deze webinar is speciaal voor ouders van kinderen van 9 t/m 12 jaar en vindt
plaats (online) op 19 januari 2021, van 20.00-21.30 uur. Kosten: € 5,- p.p. (m.u.v.
niet subsidiërende gemeenten).
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