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Thuisonderwijs, corona-update, trakteren tijdens en na de lockdown, Ophalen pakketten en
In deze nieuwsbrief:

nog veel meer!
VAN DE DIRECTIE

Thuisonderwijs
Morgen staan er weer ophaalmomenten gepland (zie rooster in deze nieuwsbrief). Volgende week dinsdag is er een nieuwe persconferentie, laten we
hopen dat het IKC weer open mag. U ontvangt woensdag 3 februari een nieuwe brief. We hopen dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de
CITO-toetsen van groep 1 t/m 8 en de rapportage/ het portfolio.
Hopelijk volgende week de laatste week thuisonderwijs. Houd nog even vol,
er wordt heel hard gewerkt, iedereen kan trots zijn op zichzelf!

Beste ouders, verzorgers,
Inmiddels zit week 4 thuisonderwijs er op. We hopen op
positief nieuws volgende
persconferentie.
Na de persconferentie zult u
opnieuw bericht krijgen hoe

Corona—update
Afgelopen week zijn er geen leerkrachten getest op corona, ook zijn
er 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

wij het (thuis?-) onderwijs de
komende periode zullen invullen.
In deze nieuwsbrief aandacht
voor het online koffiemoment. Fijn om juist in deze
tijd van grotere afstand toch

Trakteren tijdens en na de lockdown
Tijdens de lockdown, die nu al een aantal weken duurt, zijn er veel kinderen jarig.
En bij jarig zijn hoort trakteren op school. Wat jammer dat het door de scholensluiting niet door kan gaan. Tijdens de vorige scholensluiting hebben we afgesproken
dat de kinderen die tijdens ‘de lockdown’ jarig zijn niet trakteren op school. Die
regel hanteren we ook nu. Ook niet als we straks weer naar school mogen. Dat zou
namelijk betekenen dat er heel veel traktaties tegelijkertijd zijn. Om één lijn te
trekken is het ook niet de bedoeling dat de kinderen die in de noodopvang zitten
trakteren. Gelukkig zien wij via Google Meet al veel ‘verjaardagsfeestjes’ waarbij
de klasgenootjes zingen voor de jarige!

Welkom
Volgende week wordt Ayden 4 jaar. Ayden komt in
groep 1/2C bij juf Ellen. Wij wensen Ayden een fijne
en leerzame tijd toe op De Lei. Wij hopen dat het
IKC snel open zal gaan, zodat je naar school kunt!

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

betrokken bij elkaar te zijn. Ik
hoop veel ouders digitaal te
zien.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Koffiemoment
Op vrijdagochtend 5 februari stond het eerste koffiemoment met
Kristel voor 2021 op de planning. Deze willen we graag online (via
Google Meet) houden!
Alleen nu op donderdagavond 4 februari, zodat we niet het thuisonderwijs van uw kinderen in de weg zitten. Omdat we hopen op
veel animo hebben we 2 momenten gepland.
Groep 1 t/m 4: 19.30uur—20.00uur.
Groep 5 t/m 8: 20.00uur—20.30uur.
Wat zou u graag willen horen / bespreken? U kunt suggesties t/m
3 februari naar Nicky sturen, via het Ouderportaal of via
n.vanderwolf@wijdevenen.nl .
Wij hopen u online te zien! De link wordt die avond via Ouderportaal verstuurd.

Enquête thuisonderwijs
Vorige week hebben we een enquête over het thuiswerken naar alle ouders gestuurd. Per leerling konden deze
worden ingevuld. Van de 356 zijn er 233 ingevuld, waar
we ontzettend blij mee zijn.
Door alle tips en tops hebben we al direct wat veranderingen kunnen doorvoeren betreft het thuisonderwijs.
We maken nu een overzicht waar de knelpunten liggen en
we kijken hoe we deze kunnen finetunen. Hartelijk dank
voor het invullen en de vele positieve reacties. We kunnen zien dat het niet overal altijd even makkelijk is, er ook
verbeterpunten zijn, maar dat veel ouders wel waarderen
hoe we op dit moment vorm geven aan het onderwijs.

Gezocht: reserve kleding
We hebben een voorraad kleding voor eventuele ‘ongelukjes’ die gebeuren. We
zijn op zoek naar joggingbroeken in maat 104 t/m 122.
Inleveren kan bij de leerkracht nadat we weer open zijn.

Aanmelden 2021-2022
Graag hebben wij een overzicht van de kinderen
die volgend schooljaar 4 jaar worden. Aanmelden
kan via het aanmeldformulier op de website:
www.ikcdelei.nl/aanmeldformulier . Ook broertjes / zusjes van kinderen die nu op school zitten
moeten aangemeld worden!
Wellicht heeft u familie, buren, vrienden waarvan
hun kind komend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u
hen hierop attenderen? Hartelijk dank!
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AGENDA
Schoolwas:
Onder voorbehoud / online:
4 februari
Koffie-avond
Groep 1 t/m 4: 19.30-20.00
Groep 5 t/m 8: 20.00-20.30

15 en 16 februari
Adviesgesprekken groep 8
19 februari— 5 maart
Voorjaarsvakantie
Naar deze data wordt nog gekeken!:
8 maart
Rapportage/portfolio 1 mee

Ophaalmomenten
Er staan weer nieuwe ophaalmomenten gepland voor (hopelijk) de laatste week! De
ene groep heeft voor 2 weken aan werkboekjes meegekregen, de andere groep voor
1 week. Groep 5 heeft vorige week een pakket opgehaald. Groep 8 heeft toch een
ophaalmoment! 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
Hebben al spullen thuis!
Vrijdag 29-1 > 9:30 10:00
Vorige week
Vrijdag 29-1 > 10:00 –
10:30
Vrijdag 29-1 > 9:00 – 9:30
Vrijdag 29-1 > 11.30—12.00

Astrid en Corrie
Bram en Marianne
Petra en Jeanine
Mariska en Matthias
Sven en Frans

Tijdens het ophaalmoment is er een verrassing van de Family factory
en zijn er ook bingo-kaarten van de Vakantie Kinderweek die uitgedeeld worden. Zie bijlage voor meer informatie!

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:
29 jan
31 jan
1 feb

Lena
Thijs
Nora
Christiano
Robbyn

2A
8B
2B
6B
6B

Een fijne verjaardag!

