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Verkeerssituatie, voortgangsgesprekken,
Hulp gevraagd!, Welkom! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Verkeerssituatie
Zoals u wellicht heeft gemerkt is het erg druk in de ochtend– en middagspits
bij het IKC. Dit zorgt voor een onveilige situatie en meerdere ouders hebben
aangegeven dat dit niet fijn is. Wij zijn in gesprek met de gemeente om duidelijker een rijrichting aan te geven, eventueel een extra zebrapad en de K&R
zone beter aangeven. Wij hopen, als straks de infrastructuur af is, achter het
gebouw, de verkeersstroom naar school zich meer spreidt. Wij doen een dringend beroep op u: KOM ZOVEEL MOGELIJK LOPEND OF OP DE FIETS. Mocht u
toch met de auto komen; parkeer bij het grote parkeerterrein bij het Spant.
Mocht u toch de “Kiss en Ride zone” oprijden, blijf hier zo kort mogelijk staan
en parkeer NIET op de stoep.
Zo houden we het voor de fietsers en voetgangers overzichtelijk en vooral
veilig. Laten we er samen voor zorgen dat kinderen ten alle tijden veilig naar
school kunnen gaan. Tenslotte zijn wij een voorbeeld voor de kinderen en dus
de toekomst! Wij rekenen op uw begrip.

Beste ouders, verzorgers,
Graag uw aandacht voor het
stukje verkeerssituatie in deze
nieuwsbrief.
Deze week helaas veel verkouden kinderen thuis. Hopelijk is dit snel over en kan iedereen weer fijn naar school.
Geeft u een verkoudheid altijd door via het Ouderportaal.
Voor het eerst hadden we

Corona—update
Deze week zijn er enorm veel kinderen verkouden en zijn er ook een hoop kinderen getest. Tot nu toe allemaal een negatieve uitslag, gelukkig. ‘s Morgens worden wij veel gebeld over de regels bij een verkoudheid. Op de volgende website staat duidelijke informatie:Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl)
We blijven graag op de hoogte van een positieve uitslag binnen gezinnen.
Wilt u dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com

Welkom!
Deze week wordt Ayden 4 jaar en mag hij elke dag naar school. Ayden
komt bij juf Mieke en juf Gerda in groep 1/2B. Welkom Ayden en een
fijne, leerzame tijd op De Lei!

Hulp gevraagd!
Iedere week hebben wij een tas vol handdoeken, theedoeken en
vaatdoekjes. Wie zou deze af en toe willen wassen? Hoe meer
ouders zich opgeven, hoe minder iedereen aan de beurt is!
Opgeven kan bij juf Alie, via het Ouderportaal!
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fietslessen op het nieuwe
plein van het IKC, wij zijn blij
dat deze door konden gaan.
In de weekberichten van morgen zal hier vast nog een terugblik van komen.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,

Kristel van Goozen

Koffiemoment online
Vorige week hadden we voor het eerst een koffie-moment in de
avond. Fijn om te zien dat er veel ouders ‘aanwezig’ waren. Uiteraard hopen we dit snel in het IKC te kunnen doen.
De volgende koffieavond is gepland op: donderdagavond 8 april.
Groep 1-4: 19.30-20.00 uur.
Groep 5-8: 20.00-20.30 uur.

Voortgangsgesprekken
Volgende week woensdag, 24 maart, gaat het ’raportfolio’ (zie stukje
hieronder) van groep 1 t/m 7 mee. Vanaf 29 maart t/m 1 april zijn er
voortgangsgesprekken op de middagen en op dinsdagavond 30 maart.
Deze gesprekken zijn online en vinden plaats met Google Meet. Voor elk
gesprek stuurt de leerkracht u een link door.
U kunt zich inschrijven voor deze gesprekken via het Ouderportaal, onder de module Gesprekkenplanner. Maandagavond 22 maart gaat de
inschrijving om 19.00uur open voor de kinderen die een broertje/zusje
op school hebben. Dinsdagavond 23 maart staat de inschrijving open
voor kinderen die ‘alleen’ op school zitten.
Mocht het inschrijven niet lukken, dan kunt u dit aangeven bij Nicky, via
het Ouderportaal.

Toestemmingformulier
Vorige week vrijdag is het toestemmingsformulier ‘gebruik gegevens bij een
corona-besmetting’ mee naar huis gegaan. Wilt u deze zo snel mogelijk ingevuld mee geven aan uw kind?
Mocht u deze kwijt zijn, kunt u een nieuw formulier aanvragen bij Nicky, via
het Ouderportaal.

Raportfolio
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, gaat volgende week het raportfolio mee
naar huis. Door de lockdown is deze wederom anders dan dat wij gewend zijn,
daarom in de map ook een brief hierover.
U kunt in het raportfolio meerdere documenten vinden; een rapportage over de
afgelopen maanden, een ik-cirkel, de uitdraaien van Snappet en Cito, voor groepen 1/2 een uitdraai van de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen en in
de map van de groepen 3 zit ook een uitdraai van Veilig Leren Lezen.
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AGENDA
22 maart
Fietslessen groepen 3 en 4
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!)
Donderdag 1 april
Paasviering
Vrijdag 31 maart
Goede Vrijdag—VRIJ
Maandag 5 april
2e Paasdag—VRIJ
Donderdag 8 april
Online koffie-avond
Dinsdag 13 april
Fietskeuring groepen 7 en 8

Raad van Toezicht zoekt:

De komende week
is het feest bij:
19 maart
20 maart

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

23 maart
24 maart
25 maart

Sarah
Lieke
Lara
Diego
Teun
Rosalien
Emmanuel

3B
5A
1A
7A
4A
4A
3B

Samen beter!

Een fijne verjaardag!

Bericht uit de kerk.
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