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In deze nieuwsbrief:

Welkom!

Paasviering, corona-update, leerlingraad,

en nog veel meer!
VAN DE DIRECTIE

Paasviering en ‘Zorg goed voor elkaar!’
Volgende week zullen we aandacht besteden in alle groepen aan Pasen. Dit doen wij
met de methode ‘Heb ‘t lef’, waarbij ook aandacht is voor het Paasverhaal. Dit kan
op meerdere wijzen aan de groep worden verteld. Uiteraard vanuit de gedachte dat
iedereen er zijn of haar eigen visie en gedachten over heeft.
De kinderen hoeven op donderdag 1 april ALLEEN LUNCH mee te nemen. Voor een
tussendoortje/drinken wordt gezorgd door de Ouderraad.
Zorg goed voor elkaar!
Zullen we met elkaar 270 ouderen uit Leimuiden een mooie start van de lente bezorgen? De kinderen van groep 1 tot en met 8 maken op school een kaart met het thema ‘Lente’ en zij nemen de kaart én een bloemetje (per gezin) op 1 april mee naar
huis. Daarbij zit ook het adres van een oudere uit Leimuiden. Zouden jullie dit presentje bij de ouderen willen bezorgen?

Beste ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief aandacht
voor de Paasviering en een
bijzondere Paasactie die
wordt georganiseerd samen
met Stichting Welzijn Ouderen, de Ontmoeting, de Katholieke Kerk en welzijnsorganisatie de Driemaster.
Binnenkort staat ook de
schoolfotograaf op de stoep;
meer informatie in deze
nieuwsbrief.

Op school behandelen we op dit moment het thema “Zorg
goed voor jezelf en voor elkaar”. Dat is in deze tijd misschien wel nóg belangrijker. Daar past deze actie heel mooi
bij.

Vorige week is de leerling
raad weer bij elkaar gekomen.
Zij hebben zelf een mooi ver-

Corona—update

slag gemaakt.

Deze week zijn er enorm veel kinderen verkouden en zijn er ook een hoop kinderen getest. Tot nu toe allemaal een negatieve uitslag, gelukkig. Ook zijn er deze
week veel leerkrachten getest, ook allemaal negatief. Wel zijn er enkele ouders
positief getest, deze groepen hebben bericht gehad. Er zijn ouders die zich zorgen
maken over eventueel positieve uitslagen. Weet dat wij in samenwerking met de
GGD continu afwegen wat wel en niet kan. Mocht er een leerling besmet zijn, zullen wij in overleg met hen afwegen wat te doen.

Veel leesplezier,

Wij willen u attenderen op het feit dat kinderen met milde klachten pas naar
school mogen als: zij 24 uur klachtenvrij zijn, bij een negatieve test uitslag, bij 7
dagen dezelfde milde klachten en deze zijn in deze 7 dagen niet erger geworden.
We blijven graag op de hoogte van een positieve uitslag binnen gezinnen.
Wilt u dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com
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Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Koffiemoment online—herhaling
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
Deze week is de inschrijving voor de gesprekken open gezet op het Ouderportaal. Vanaf 29 maart zijn de gesprekken, online. De leerkracht
stuurt een link voor Google Meet vlak voor het gesprek door.

Leerlingraad
Dit hebben we besproken bij de leerlingenraad van 18 maart.

AGENDA
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

Over de wc´s.
Hebben we besproken dat er kinderen over de wandjes tussen de wc´s kunnen kijken. En dat er een wc niet gebruikt mag worden waarom dat weet ik
niet, dat gaat juf Kristel uitzoeken.

Over snappet.
Dat je soms geen opgave meer kan maken van een werkpakket en dat je bij
sommige werkpakketten dat werkpakket niet kan halen omdat je nooit plus bij
een som krijgt. En dat je juist als je een goede som krijgt dat je een kleine krul
krijgt en dat je een grote rode streep krijgt als je iets fout hebt en dat dat juist
andersom moet dus gaat er ook nog even naar snappet gebelt worden. En
over shuffle. Hebben we nog een beetje gepraat
Over de leerlingenraad
Nu we in een gebouw zitten kunnen er ook kinderen van de groepen 4 en 5
bij.
Over het plein.
Dat misschien op de plek waar de ouders altijd staan dat daar ook nog een
stuk wordt om te spelen in de pauze zodat er meer ruimte is.

Welkom!
Deze week wordt Guusje 4 jaar en mag zij elke dag naar school.
Guusje komt bij juf Angelique en juf Gerda in groep 1/2A. Welkom
Guusje en een fijne, leerzame tijd op De Lei!
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GEZOCHT:
“Wasouders”, opgeven bij juf Alie, via
het Ouderportaal!

Sport– en spel Lions Rhijnhart
Kinderen op de basisschool hebben een roerig jaar achter de rug. Niet meer naar
school toe mogen, niet meer als vanzelfsprekend spelen met vriendjes en vriendinnetjes, etc.
Lions Rhijnhart is een serviceclub die zich inzet voor lokale doelen door actief de
handen uit de mouwen te steken. Graag willen wij iets doen voor die kinderen
die toch al een lastige of instabiele thuissituatie hebben en het door Corona nog
lastiger hebben gekregen. Kortom die kinderen die mentaal en praktisch wel een
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
In de meivakantie organiseren wij met medewerking van de Atletiekvereniging
AVV’36, Tennisvereniging Tean en Voetbalvereniging Alphense Boys in Alphen
aan den Rijn op drie dagen sport- en spelactiviteiten voor kinderen vanaf groep 4.
De activiteiten die ochtend/middag staan vooral in het teken van sport en spel
gecombineerd met leerzame aspecten op het gebied van rekenen, taal, etc. Hierbij worden wij ondersteund door een professional met ervaring op dit gebied,
Marga Douben. Deelname is kosteloos.
Ben je nieuwsgierig naar deze activiteiten? In de bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u meer informatie!

De komende week
is het feest bij:
26 maart

27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april

Feline
Jayvey
Mirthe
Kebron
Matthew
Leah
Enzo
Kevin
Rosalie
Kayla
David

5A
7A
4B
7A
4A
3A
3A
3B
3B
8B
8B

Schoolfotograaf
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april komt de school fotograaf. Zij werken dit jaar met 2 fotografen en alle foto’s worden onder schooltijd gemaakt.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u extra informatie van
de fotograaf over de achtergrond / kleding etc.
Wij zijn blij dat wij in deze gekke ‘corona-tijd’ toch de fotograaf
kunnen laten komen. Doordat ook de kinderen van het kinderdagverblijf en de peutergroep op de foto gaan, komen zij dit
keer 2 dagen.
Voorheen was het gebruikelijk om broertjes/zusjes (in school
en van buiten school) op de foto te laten gaan. Helaas kan dit
deze keer niet. Dit vanwege de corona-maatregelen.
Ook de groepsfoto’s zullen niet op de gebruikelijke manier
gemaakt worden, maar hier heeft de fotograaf een leuk alternatief voor bedacht.
Op dinsdag 20 april gaan de volgende groepen op de foto:
3A—3B—4A—1/2A—1/2 B—6A—8A—8B
Op woensdag 21 april gaan de volgende groepen op de foto:
1/2 B—4B—5A—5B—6B—7A– 7B
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Een fijne verjaardag!

