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Thuisonderwijs, corona-update, noodopvang, Ophalen pakketten en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Thuisonderwijs
Helaas hebben we afgelopen weekend te horen gekregen dat 25 januari de
scholen nog niet open mogen. Het IKC blijft in ieder geval dicht tot 8 februari.
Voor noodopvang aanvraag, zie verder in deze nieuwsbrief.
Gisteren hebben wij, via het Ouderportaal, een enquête verstuurd. Wij zouden het fijn vinden als u deze wilt invullen. Wij nemen de tips en tops mee
om ons thuisonderwijs te optimaliseren. Het is een lastige situatie waarin we
zitten. Houd vol, iedereen is ontzettend hard aan het werk!

Beste ouders, verzorgers,
Wat een tegenvaller afgelopen weekend: de scholen nog
langer gesloten.
Nu we niet naar school gaan,
zijn we op stichtingsniveau
bezig een plan uit te stippe-

Corona—update
Afgelopen week zijn er twee leerkrachten getest op corona, gelukkig waren
de uitslagen negatief. Er zijn geen meldingen gedaan van positieve testuitslagen 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

len wat betreft de citotoetsen van groep 3 t/m 8.
Daarop volgt het besluit wat
dit betekent voor het portfolio/ de rapportage en het advies wat de kinderen van
groep 7 gaan krijgen. Hierover
krijgt u in een later stadium

Noodopvang
Door de verlenging van de lockdown druppelen de aanvragen voor de noodopvang
binnen. Voor de periode van 25 januari t/m vrijdag 5 februari moet opnieuw noodopvang worden aangevraagd, ook als u hier eerder gebruik van heeft gemaakt . De
lijst met cruciale beroepen, kunt u HIER vinden.
Aanvragen kan alleen via Kristel: info@delei.wijdevenen.com
Wij gaan er vanuit dat ouders alleen noodopvang aanvragen als zij er recht op hebben. Zelf hebben wij ook ouders benaderd voor noodopvang. U kunt er op vertrouwen dat er alleen kinderen in de noodopvang zitten die hier recht op hebben.

Welkom
Volgende week wordt Mijs 4 jaar. Mijs komt in
groep 1/2A bij juf Gerda en juf Angelique. Wij wensen Mijs een fijne en leerzame tijd toe op De Lei.
Wij hopen dat het IKC snel open zal gaan, zodat je
naar school kunt!
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bericht.
Ik kan het niet vaak genoeg
zeggen; ‘jullie zijn zo ontzettend goed bezig!’. Het valt
ons allemaal zwaar, maar blijf
jullie schouders eronder
zetten. En vooral: blijf gezond!

Succes komende week met
het thuisonderwijs!
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Tiny Forest bij IKC De Lei! (herhaling!)
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

Naar deze data wordt nog gekeken!:
8 maart
Rapportage/portfolio 1 mee
15 maart—18 maart
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Ophaalmomenten
Er staan weer nieuwe ophaalmomenten gepland voor (hopelijk) de laatste weken! De
ene groep heeft voor 2 weken aan werkboekjes meegekregen, de andere groep voor
1 week. Daarom een afwijkend ophaalmoment voor groep 5. Kijkt u goed wanneer de
groep van uw kind(eren) aan de beurt is/zijn.
Groep 1/2

Groepen 3
Groepen 4
Groepen 5
Groepen 6
Groepen 7
Groepen 8

Vrijdag 29 –1> 14.30 - 15.00 1/2a > juf Angelique / juf Gerda
1/2b > juf Mieke
1/2c > juf Ellen
Vrijdag 29-1 > 9:00 - 9:30 Charlotte en Lindsay
Vrijdag 29-1 > 9:30 Astrid en Corrie
10:00
Vrijdag 22-1 > 13:30-14:00 Bram en Marianne
Vrijdag 29-1 > 10:00 –
Petra en Jeanine
10:30
Vrijdag 29-1 > 9:00 – 9:30 Mariska en Matthias
Bestanden via weektaak.com -

De komende week
is het feest bij:
23 jan

24 jan
25 jan
27 jan
28 jan

Jill
Franek
Julia
Suzanne
Sepp
Zoë

8B
8B
5B
5A
7A
2B

Een fijne verjaardag!

Thuisonderwijs begeleiding aanbod!
Allereerst zal ik mij even voorstellen voor diegene die mij nog niet
kennen. Ik ben Esther van Diggele-Mourits (mama van Thijs 5a en
Wessel 2b) en ben afgestudeerd als onderwijsassistent.
Inmiddels ben ik omgeschoold tot rij-instructrice en heb ik mijn eigen
rijschool, waar ik met heel veel plezier les geef.
Doordat dat nu niet kan i.v.m. COVID ontstond spontaan het idee om
mijn onderwijs skills toe te passen, maar dan weer basisonderwijs
gericht. Juist voor ouders/kinderen die nu vast lopen of moeite hebben met het thuis onderwijs, een extra steuntje te bieden die dat
nodig hebben. Dat kan voor een hele schooldag maar bijvoorbeeld
ook voor een uurtje taal of rekenen. Net waar behoefte naar is.

Vanaf heden bied ik dan ook elke schooldag van 08:30 tot 14:00 uur
huiswerkbegeleiding aan voor alle leerlingen van IKC de Lei, bij mij
thuis in Leimuiden. Dit op kleine schaal zodat elk kind de aandacht
krijgt die hij/zij nodig heeft. Hier vraag ik een kleine vergoeding voor
zodat de drempel niet te hoog wordt om de hulpvraag aan te vragen.
Mocht u meer informatie willen, neem dan contact met mij op.
info@lessie.nl of 06-46555011
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Infrastructuur
Het oude gebouw van de bovenbouw / De Torenvalk is gesloopt. Komende week
zal er gestart worden met de onderbouwlocatie / De Schakel. Het gebied aan de
kant van de bovenbouwlocatie / Torenvalk s afgesloten. Het IKC is alleen te bereiken via de Larikslaan / Het Spant.
In de bouw-app, welke te downloaden is, wordt u op de hoogte gehouden van dit
project. U vinkt dan ‘IKC Leimuiden’ aan.
U vindt hier regelmatig updates en plattegronden, zodat u altijd weet hoe u veilig
het IKC kunt bereiken.
Op www.ikcdelei.nl/infrastructuur vindt u ook regelmatig updates.

Nieuws vanuit CJG
Aan alle ouders van kinderen van 2 tot
12 jaar biedt het Centrum voor Jeugd en
Gezin i.s.m. Tischa Neve gratis een serie korte webinars aan.
Daar gaan we weer.... wekenlang geen school, geen sport, geen leuke tripjes, geen gezellige afspraken met familie en vrienden. De kinderen thuis,
vakantie, thuis-school en thuis-werk.. Jij moe, de kinderen moe, wekenlang
bovenop elkaars lip. Hoe dan?!
Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken? Je krijgt ze van Tischa Neve in
deze webinars. Met deze tips kun je het thuis ook tijdens de lockdown gezellig houden en actief bezig zijn met je kinderen.
'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie, vol handvatten en tips, voorbeelden en uitleg.
Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. En bij elk Webinar krijg je 7
actieve, sportieve filmpjes en opdrachten van team Jonger Oranje voor
het hele gezin om samen te bewegen.

Bekijk de gratis Webinars Get up! Tijdens de lockdown via
www.cjgcursus.nl of via deze link.
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