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Studieweek, corona-update, Toestemmingsformulieren, Welkom! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Studieweek
Vorige week hebben de leerkrachten een studieweek op school en/of thuis
gehad. Wij hebben de resultaten van het afgelopen half jaar geanalyseerd en
ons onderwijs voor de komende periode daarop aangepast.
Ook hebben wij gekeken naar de roosters en de planning voor de komende
maanden. Doordat wij nu in units werken, kunnen wij veel meer op niveau
werken en daardoor het onderwijs nog meer passend voor elke leerling kunnen aanbieden. Daarnaast hebben wij de speerpunten van ons schoolplan
geëvalueerd en gekeken waar we de komende maanden nog aandacht aan
gaan besteden. Bijvoorbeeld; ouderbetrokkenheid en onderwijsontwikkeling
op de units en leerpleinen.
Ook hebben wij een nieuw thema gepland van Leskracht, samen met degene
die de methode hebben ontwikkeld. Het thema is Zoogdier en mens. Op deze
manier wordt deze methode steeds meer geïmplementeerd in ons onderwijs.
Deze week is het thema gestart, vraagt u er eens naar bij uw kind.

Corona—update
We blijven graag op de hoogte van eventuele besmettingen binnen gezinnen.
U kunt dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com
Daarnaast merken we soms wat vragen over verkoudheid en wanneer kinderen
dan weer naar school mogen. Op de volgende website staat duidelijke informatie:
Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief zijn een aantal verjaardagen niet genoemd.
Lars (2A), Tibbe (4B), Armin (3B) en Ivo (1B) zijn de afgelopen dagen
ook jarig geweest. Alsnog van harte gefeliciteerd!

Welkom
In de voorjaarsvakantie is Tess verhuist naar Leimuiden. Zij komt in
groep 1A bij juf Gerda en juf Angelique. Komende week wordt
Niels 4 jaar en ook hij komt naar De Lei, in groep 1C van juf Ellen.
Wij wensen jullie allebei veel plezier en een leerzame tijd toe op
De Lei!
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Beste ouders, verzorgers,
Na 2 weken voorjaarsvakantie
mochten we eindelijk weer
allemaal naar school. Wij hopen nu op een periode aaneengesloten lesgeven in ons
IKC. Uiteraard wel met de
corona-maatregelen in acht
nemend, maar het is fijn om
fysiek les te blijven geven.
In deze nieuwsbrief meer
over de studieweek van vorige week en graag uw aandacht voor het stukje toestemmingsformulieren.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Koffiemoment online
Vanavond is het koffiemoment.
Kristel verstuurt via het Ouderportaal een link voor Google Meet.
Ouders van groep 1-4 kunnen om 19.30—20.00 uur inloggen en
ouders van groep 5-8 van 20.00-20.30 uur.
De onderwerpen voor dit koffiemoment zijn: Leskracht, infrastructuur en Tiny Forest. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. Mocht
u zelf nog een onderwerp hebben, kunt u dit voor 19.00 uur mailen naar n.vanderwolf@wijdevenen.nl .

Verkeerslessen
In de agenda hiernaast ziet u de fietslessen staan. Wilt u op deze dag uw
kind(eren) op de fiets naar school laten gaan?
We hebben dit keer geen hulpouders nodig, onze verkeersleerkracht,
Nelleke de Korte (OnderwijsAdvies) neemt een collega mee. We kijken
uit naar de eerste fietslessen op het nieuwe plein!

Toestemming gebruik gegevens coronabesmetting
Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk op school les volgen, ook in tijden van corona. Daarnaast heeft onze school de plicht om er
voor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken.
Daarom volgt er morgen een brief, welke de kinderen mee krijgen, waarin
ouders aangeven wel of geen toestemming te geven van verwerking van eventuele besmettingen. Ook kunt u wel of geen toestemming geven om deze informatie te delen met de GGD. Hierbij moet uw denken van het doorgeven
van besmettingen, maar ook het contact opnemen voor bron– en contactonderzoek.
In de brief staat het allemaal uitgebreid beschreven. Wij begrijpen dat dit bericht wellicht vragen bij u oproept of onrust veroorzaakt. Toch willen wij u
vragen de brief af te wachten en dan pas eventuele vragen te stellen aan Kristel, via info@delei.wijdevenen.com .
Wij respecteren de meningen van ouders wat betreft de corona-maatregelen
en de verschillende protocollen etc. Wij vragen u wel om ook in uw berichtgeving naar ons (leerkrachten en directie) uw mening op een respectvolle manier te ventileren, mocht u het nodig vinden deze mening met ons te delen.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluiscontrole na iedere vakantie is op dit moment, vanwege de
corona-maatregelen, niet mogelijk. Wel willen wij u vragen regelmatig
het haar van uw kind(eren) op hoofdluis en/of neten te controleren.
Wilt u bij hoofdluis / en of neten de groepsleerkracht inlichten? Mocht
u vragen hebben over de wijze van controleren, kunt u contact opnemen met juf Alie, via het Ouderportaal.
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AGENDA
Donderdag 11 maart
Online koffie-moment
19.30-20.00 groep 1-4
20.00-20.30 groep 5-8
Woensdag 24 maart
Rapportage / portfolio 1 mee
(groep 1 (tot 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

Raad van Toezicht zoekt:

De komende week
is het feest bij:
11 maart
15 maart
16 maart
18 maart

Chizka
Carmen
Chad
Dex
Keano

3A
6A
1A
6B
6A

Een fijne verjaardag!
De Raad van Toezicht van WIJ de Venen is op zoek naar twee nieuwe leden voor de aandachtsgebieden Financiën en HRM.
Mogelijk is er iemand in je netwerk, of juist voor u zelf, voor wie dit
een interessante vacature kan zijn. Meer informatie vind je op:
https://www.wijdevenen.nl/Vacatures
Samen beter!

Babynieuws!
Hoera! Juf Chanel is 27 februari bevallen van Noah.
Ze genieten heerlijk van de kraamperiode met z’n
viertjes. Wij wens Chanel, Wessam en Sam heel
veel geluk toe met hun zoon en broertje. Van harte
gefeliciteerd!
Juf Chanel geniet nog tot midden juni van haar welverdiende zwangerschapsverlof.

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

