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Heropening, corona-update, inleveren
chromebooks, Welkom! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Heropening
Vanuit de PO-raad is er een protocol toegestuurd hoe de scholen of de meest
veilige manier kunnen openen. Samen met de directeuren van ons bestuur
WIJ de Venen kijken we naar dit protocol en passen het daarna aan op ons
IKC.
Morgen krijgt u de brief over de heropening via het Ouderportaal gestuurd.
Ouders van de groepen 8 krijgen daarnaast ook nog een aparte brief over de
toetsen en het advies.
De BSO is helaas nog gesloten, alleen open voor noodopvang. Ouders van
kinderen die gebruik maken van de BSO hebben hier gisteren een bericht
over ontvangen.
Ook de Naschoolse activiteiten, die gepland stonden na de Kerstvakantie,
mogen nog niet door gaan. Zodra dit weer door kunt gaan, ontvangt u bericht.

Corona—update
Afgelopen week is er één leerkracht getest op corona. Gelukkig was de testuitslag negatief. Er is een gezin geweest met een besmetting, dit gezin is in quarantaine.
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,
Na 5 weken thuisonderwijs is
het dan zover, het IKC gaat
weer open.
We verheugen ons om de
kinderen weer te zien en
weer met elkaar aan het werk
te kunnen.
Toch vinden wij het ook spannend, er zijn nieuwe maatregelen, maar ook nog onduidelijkheden.
Het moet zo veilig als mogelijk
en zo goed als mogelijk voor
de kinderen zijn, maar ook
voor de leerkrachten. De
richtlijnen hiervoor worden
momenteel zowel op bestuurlijk- als schoolniveau besproken.

Inleveren Chromebooks
Zoals u in het nieuwsbericht van gisteren heeft kunnen lezen, kunt u
morgen de Chromebooks inleveren tussen 13.00uur en 14.00uur. Bij
het inleveren worden de Chromebooks gecontroleerd en schoongemaakt voor gebruik aanstaande maandag

Dan tot slot een bedankje aan
alle thuisjuffen– en meesters!
Zonder uw hulp waren de

afgelopen weken niet gelukt!
U kunt trots zijn op u zelf en

Welkom

op uw kind(eren)!

Volgende week wordt Thijs 4 jaar. Thijs komt in
groep 1/2C bij juf Ellen. Wij wensen Thijs een fijne
en leerzame tijd toe op De Lei.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Team De Lei
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Koffiemoment online verzet!
Door omstandigheden is het koffie-moment van aanstaande donderdagavond verzet.
Deze willen wij graag op donderdag 11 maart inhalen.
Groep 1-4 : 19.30—20.00 uur
Groep 5-8 : 20.00—20.30 uur.
Heeft u vragen of ben u benieuwd naar bepaalde onderwerpen?
Stuur deze dan naar Nicky , via het Ouderportaal of via
n.vanderwolf@wijdevenen.nl Wellicht kunnen we hier tijdens dit
koffiemoment over praten
Wij hopen u graag 11 maart digitaal te zien!

Bedankt!
Tijdens het ophaalmoment vorige week zijn alle leerlingen
verrast door een cake-pakket van de Family Factory (zie
bijlage) en een zakje chips van Vakantie Kinderweek (zie
bijlage). Aanstaande zondag wordt er een bingo georganiseerd door Vakantie Kinderweek!
Hartelijk dank voor deze cadeautjes, een welkome verrassing in deze gekke tijd!

Infrastructuur
Let op: zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is het IKC alleen via
de Larikslaan (kant van Het Spant) te bereiken. Graag willen wij vragen om kinderen op de fiets aan de linkerkant van het IKC (bij het aangelegde fietspad) het
schoolplein op te gaan. Dit is het zijhek. Zo voorkomen wij drukte bij het hek voor
de hoofdingang. Zie foto:
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AGENDA
Schoolwas:
17 en 18 februari
Adviesgesprekken groep 8 (online)
19 februari— 5 maart
Voorjaarsvakantie

Nieuws van het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 10 maart 2021
de webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden en
professionals.
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment
dat je het aan je kind(eren) moet vertellen.
Veel ouders zien hier tegenop.

De komende week
is het feest bij:

Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want
hoe vertel je het de kinderen? Wat is het beste
moment? Welke vragen zullen de kinderen
hebben?

5 feb
7 feb

Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren).
Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie op een goede manier aan de kinderen
kunnen vertellen dat jullie gaan scheiden.

8 feb

Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en
mediator en Lianne Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd
en Gezin.
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Tijd:

Woensdag 10 maart 2021
20.00 – 21.30 uur

Kosten:

Geen

Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link

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

9 feb
11 feb
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Een fijne verjaardag!

