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Vakantierooster, corona-update,
Thuisquarantaine en thuisonderwijs, Welkom!
In deze nieuwsbrief:

en nog

veel meer!
VAN DE DIRECTIE

Vakantie-rooster

Beste ouders, verzorgers,

Na een periode van verhuizen, thuisonderwijs, sneeuw en ijzel zijn we weer
op school maar wel met de nodige maatregelen. Door dit gekke jaar missen
we al met al lesuren.

De komende twee weken

In de jaarplanning staat de studieweek in maart maar ook een lange meivakantie waarin wij ook weer studiemomenten hadden staan. Dit hebben we
besproken in het team.
Wij willen dit aanpassen waardoor we 10,11 en 12 mei alsnog open zullen
gaan en lesgeven. De studiemomenten plannen wij na schooltijd in zodat we
hier toch wat lestijd in kunnen halen. Wilt u dit in uw agenda aanpassen?
Wanneer u al een vakantie geboekt heeft wilt u dan een mailtje sturen, met
daarin uw reservering, naar Kristel? ( info@delei.wijdevenen.com) Wanneer
u dit nog niet geboekt heeft wilt u hier dan rekening mee houden?

hebben jullie kinderen voorjaarsvakantie. Ons team heeft
de tweede week een studieweek, waarin wij afgelopen
periode evalueren en daarna
ons onderwijsaanbod aan
passen. Ook krijgen wij meer
handvatten om Leskracht binnen onze school te implementeren. Kortom: veel plannen
voor het tweede half jaar!

De meivakantie is dus van 26 april t/m 7 mei.

Corona—update
Afgelopen week zijn er geen leerkrachten getest op corona. Er is één gezin in quarantaine vanwege een corona-besmetting. Desbetreffende groepen hebben bericht gehad.
We blijven graag op de hoogte van eventuele besmettingen binnen gezinnen.
U kunt dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com

Over deze vakantie en onze
drieweekse meivakantie in
deze nieuwsbrief meer informatie. Ook in deze nieuwsbrief meer informatie over
een informatieavond over het

Thuisquarantaine en thuiswerken
WIJ de Venen heeft een nieuw protocol opgesteld wat betreft thuisquarantaine. In
dit document vindt u alle praktische informatie.
Zie: IKC De Lei - Thuisquarantaine Als uw kind thuis moet blijven vanwege quarantaine of klachten, kunt u op IKC De Lei - Protocol thuiswerken corona informatie
vinden over het thuiswerken.

Tiny Forest!
Ik wens jullie een fijne vakantie toe, rust uit en blijf gezond!
Veel leesplezier,

Welkom

Met vriendelijke groet,

Na de vakantie verwelkomen wij veel nieuwe leerlingen, zo worden de komende weken 4 jaar. In groep 1/2A komen Bregje en
Enzo, in groep 1/2B Lena en Merle. Vince en Stephanie komen in
1/2C. Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Lei!

Kristel van Goozen
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Koffiemoment online
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

Verkeerslessen
In maart staan er fietslessen voor groep 1 t/m 8 gepland. (zie agenda)
Gewoonlijk vragen wij voor deze lessen hulp van ouders. Vanwege de coronamaatregelen is dit lastig te organiseren. Omdat wij deze lessen wel belangrijk
vinden, hebben we naast onze ’eigen’ verkeersleerkracht, Nelleke de Korte
van OnderwijsAdvies, nog één extra verkeersleerkracht van OnderwijsAdvies
en de groepsleerkracht tijdens de fietslessen. Zo kunnen deze gelukkig door
gaan. Meer informatie over de fietslessen ontvangt u van de leerkracht, t.z.t.
via het Ouderportaal.

Infrastructuur—herhaling van 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:

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

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
17 maart
Fietsles groepen 1/2
22 maart
Fietslessen groepen 3 en 4

Tiny Forest
Beste inwoner van Leimuiden,
Misschien heeft u het al voorbij zien komen: de komende anderhalf
jaar leggen de gemeente Kaag en Braassem en IVN Natuureducatie
drie Tiny Forests aan. Dat doen we niet alleen, maar samen met
scholen, inwoners en organisaties in de buurt. Inmiddels zijn twee
van de drie mogelijke locaties geselecteerd, waaronder één in Leimuiden. We willen u graag uitnodigen om met ons mee te denken
en de plannen verder vorm te geven.
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 en
buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
Meer informatie vind u op https://tinyforest.nl.

De komende weken
is het feest bij:
19 feb

22 feb
23 feb
24 feb
25 feb
26 feb

Informatiebijeenkomst
Vorig voorjaar hebben we inwoners van Kaag en Braassem gevraagd om initiatieven aan te dragen. Daar zijn een aantal mooie
voorstellen uit gekomen, waaronder een initiatief in Leimuiden.

Graag nodigen we u uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst
op woensdag 24 februari om 19:30-21:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst lichten we Tiny Forest en het initiatief in Leimuiden toe. U
krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen. We denken graag
samen met u na over de verdere invulling van dit project.
U kunt zich aanmelden via https://www.ivn.nl/provincies/zuidholland/informatiebijeenkomst-tiny-forest-leimuiden of stuur een
mailtje met naam en e-mailadres naar Dylan Haanappel, projectleider Tiny Forest - IVN Natuureducatie, d.haanappel@ivn.nl
Datum: 24 februari 2021
Tijd: 19:30-21:00 uur (digitale inloop vanaf 19:15 uur)
Locatie: Digitaal, via Microsoft Teams
of Zoom (link volgt in de mail na aanmelding)
We hopen dat u er bij bent en zien er
naar uit u te ontmoeten!
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27 feb
2 maart
5 maart

6 maart

Selina
Rayven
Jelte
Cailin
Zoey
Iris
Yoep
Martynas
Loeki
Jasmijn
Puck
Jasmine
Jeanine
Hugo
Maximus
Dilan
Angoëlle
Mick
Jelte

1A
4A
7A
7B
8B
3B
6B
7B
8B
8B
5B
8A
8A
4B
4A
5A
4B
2C
4B

