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In deze nieuwsbrief:

Welkom!

Heropening, corona-update, beslisboom,

en nog veel meer!
VAN DE DIRECTIE

Heropening
Na weken thuisonderwijs én een dag sneeuwvrij hebben we er nu 3 dagen in
het IKC op zitten. Ondanks de corona-maatregelen zijn de eerste dagen goed
verlopen. Het is zo fijn om in ons nieuwe, mooie gebouw weer kinderstemmen te horen. Welkom allemaal!

Beste ouders, verzorgers,
Wij danken u voor alle positieve reacties die wij hebben
gekregen hebben op de thuiswerkperiode. Het was heftig
en zwaar, maar jullie hebben
het goed gedaan en ik ben
ook trots op de wijze hoe mijn
team dit heeft neergezet.
Laten we hopen dat dit de
laatste keer was.
Deze week zijn alle kinderen
weer op school én genieten

Corona—update
Afgelopen week zijn er geen leerkrachten getest op corona. Er zijn geen positieve testuitslagen door ouders gemeld.
We blijven graag op de hoogte van eventuele besmettingen binnen gezinnen.
U kunt dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com

we van alle sneeuwpret. Fijn
om iedereen weer te zien!
In deze nieuwsbrief veel praktische informatie en een aangevulde kalender. De kalen-

Beslisboom
Twijfelt u bij milde klachten of uw kind naar school mag? Bekijk dan
de beslisboom op www.ikcdelei.nl/beslisboom . Hier kunt u de laatste
versie vinden. Bij twijfel kunt u altijd bij directie terecht.

der op de website en ouderportaal is ook weer actueel.
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Welkom
Volgende week wordt Skye 4 jaar. Zij komt in groep
1/2A bij juf Gerda en juf Angelique. Wij wensen
Skye een fijne en leerzame tijd toe op De Lei.
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Koffiemoment online —herhaling
Donderdag 11 maart is een nieuw (online) koffie moment.
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!

AGENDA
Schoolwas:
17 en 18 februari
Adviesgesprekken groep 8 (online)
19 februari— 5 maart
Voorjaarsvakantie
Donderdag 11 maart
Online koffie-moment
Zie deze nieuwsbrief

Brengen kleuters
We hebben gemerkt dat het niet fijn is voor de kleuterjuffen en de kinderen
om 10 minuten op het plein te wachten tot de groep compleet is. Daarom
hebben we in de klassen ‘s morgens onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuners die om 08.30uur even helpen met de jas en tas opruimen. De kleuterjuffen zeggen de kinderen op het plein gedag en dan kunnen de kinderen
zelfstandig lopen naar hun klassendeur. We hebben gemerkt dat dit meer rust
geeft en ook is het minder druk met ouders op het plein.

Woensdag 24 maart
Rapportage / portfolio 1 mee
(groep 1 (t/m dec ‘20 op school) t/m
groep 7)
29 maart t/m 1 april
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
(online!)
15 maart
Fietsles groepen 7 en 8
16 maart
Fietsles groepen 5 en 6

Infrastructuur—herhaling!
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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17 maart
Fietsles groepen 1/2
22 maart
Fietslessen groepen 3 en 4

Rapportage/ portfolio en voortgangsgesprekken
Woensdag 24 maart krijgen de kinderen van groep 1 ( t/m dec ‘20
op school) t/m 7 hun rapportage/portfolio mee. De werkgroep is
momenteel de rapportage/het portfolio aan het finetunen. Ook
bekijken we hoe we de resultaten van de lockdown periode het
beste kunnen weergeven. Daarom zal de rapportage/het portfolio
wellicht iets afwijken zoals u vorig jaar gewend was.
In de week van maandag 29 maart hebben we voortgangsgesprekken. U zult na de voorjaarsvakantie een uitnodiging ontvangen via
het Ouderportaal, waarmee u zich kunt inschrijven. Deze gesprekken zijn maandag 29 maart t/m donderdag 1 april na schooltijd en
dinsdagavond 30 maart hebben we van 18.30 uur tot 20.30 uur
ook mogelijkheden om in te schrijven.

De komende week
is het feest bij:
12 feb
16 feb

Milan A.
Vera
Thijs

8A
6B
7A

Een fijne verjaardag!

Tiny Forest
2 weken geleden hebben wij u in de nieuwsbrief geïnformeerd over het Tiny
Forest wat op de plek van de onderbouwlocatie / Schakel komt. Nu zijn we op
zoek naar een naam:
De kinderen van IKC de Lei mogen zelf een leuke naam verzinnen voor
het Tiny Forest! Het kan een leuke activiteit zijn door met de leerlingen hierover te brainstormen of je kunt de kleurplaat uit de bijlage gebruiken waar de
zelfverzonnen naam in het vak kan worden geschreven. Leerkrachten en directie selecteren 5 tot 10 leukste namen. IVN kiest dan samen met de gemeente de leukste naam uit. Inleveren kan bij de leerkracht uiterlijk
op maandag 8 maart. De naam van het Tiny Forest zal op het informatiebord
komen te staan wat bij het Tiny Forest wordt geplaatst. De naam word op de
plantdag onthuld.
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