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Paasviering, corona-update, schoolfotograaf, Welkom! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Paasviering en ‘Zorg goed voor elkaar!’
Vandaag hebben we de eerste Paasviering van het IKC gehad. In alle groepen is er
aandacht besteed aan het Paasverhaal. Sommige groepen hadden spelletjes of een
leuk Paascircuit in de middag. Vanochtend heeft de Ouderraad getrakteerd op wat
drinken en een heerlijke koek. Ook heeft de Ouderraad het IKC vorige week in Paassferen gebracht. Dank daarvoor!

Beste ouders, verzorgers,
Vandaag de eerste Paasviering op IKC De Lei, Ouderraad
bedankt voor de heerlijke
traktatie.

Zorg goed voor elkaar!
Deze week zijn de voortgangsZullen we met elkaar 270 ouderen uit Leimuiden een mooie start van de lente bezorgen? De kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben op school een kaart gemaakt met
het thema ‘Lente’ en zij nemen de kaart én een bloemetje (per gezin) vandaag mee
naar huis. Daarbij zit ook het adres van een oudere uit Leimuiden. Zouden jullie dit
presentje bij de ouderen willen bezorgen?

gesprekken gevoerd. Fijn om
te zien dat veel ouders zich
hadden ingeschreven.
Voor nu het Paasweekend
voor de deur. De tweede keer

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.
De actie wordt gezamenlijk georganiseerd met
Stichting Welzijn Ouderen, de Ontmoeting, de
Katholieke Kerk en welzijnsorganisatie de Driemaster

in corona-tijd. Ondanks dat
wensen wij u een heel fijn
(zonnig) weekend en tot dinsdag!

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,

Corona—update
Deze week zijn er gelukkig iets minder kinderen verkouden, er zijn enkele kinderen getest. Ook zijn er deze week weer meerdere leerkrachten getest, ook allemaal negatief. Er is 1 besmetting gemeld binnen een gezin, de betreffende groepen hebben hier bericht over gehad.
Wij willen u nogmaals 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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Kristel van Goozen

Rondleiding IKC
We hadden de rondleiding voor ouders, in het IKC, oorspronkelijk
gepland in januari. Helaas is dat door de strengere maatregelen
niet door gegaan. Wij zien dit de komende weken ook niet snel
gebeuren.
Wij werken nu enkele maanden in het IKC en we kunnen niet
wachten dit aan jullie, de ouders, te laten zien.
Bianca Wesselius, ouder op school, is momenteel bezig met de
bewerking van foto’s filmpjes en zelfs een digitale rondleiding. We
hebben al een voorproefje gezien en het wordt prachtig!

Zo kunnen wij u toch alvast laten zien hoe ons mooie IKC is ingericht en uw kind(eren) elke dag onderwijs krijgen. Elke ruimte is in
beeld gebracht en geeft een mooi beeld.
Zodra het beeldmateriaal beschikbaar is, zullen wij dit aan u laten
weten. Wellicht dat uw kind u digitaal kan “rondleiden”?

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 vorige 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.

Let op rooster aangepast!
Op dinsdag 20 april gaan de volgende groepen op de foto:
7A—7B—4A—1/2A—1/2 B—6A—8A—8B

Op woensdag 21 april gaan de volgende groepen op de foto:
1/2 C—4B—5A—5B—6B—3A– 3B

Welkom!
Maandag wordt Jason 4 jaar en mag hij elke dag naar school. Jason komt bij
juf Mieke en juf Gerda in groep 1/2B. Welkom Jason en een fijne, leerzame
tijd op De Lei!
IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie 0172—509295
| E-mail: info@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl

AGENDA
Donderdag 8 april
Online koffie-avond
Dinsdag 13 april
Fietskeuring groepen 7 en 8
Dinsdag 20 en woensdag 21 april
Schoolfotograaf

Woensdag 21 april
Route 8– groep 8
Vrijdag 23 april
Koningsspelen, alle kinderen
13.00uur VRIJ!
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Meivakantie—VRIJ!

GEZOCHT:
“Wasouders”, opgeven bij juf Alie, via
het Ouderportaal!

Skeelerles!
Wil je buiten sporten? Kom skeeleren! Iedere vrijdagavond skeelert een enthousiaste groep kinderen uit Leimuiden en Rijnsaterwoude op de skeelerbaan in
Kudelstaart. Er is daar alle ruimte voor oefeningen en spelletjes. De kinderen krijgen les in kleine groepjes en leren spelenderwijs steeds beter skeeleren.
Wil je kijken of het skeeleren wat voor jou is? Je mag altijd twee gratis proeflessen meedoen.
De eerste les is op vrijdag 2 april.
Vrijdag 23 april is er vriendjesles. Iedereen die het leuk vindt mag dan meedoen
en kan gebruik maken van skeelers, bescherming en helm uit de skeelerkar.

Tijd:

Vrijdagavond 19.00 – 20.00

Locatie:

Skeelerbaan Kudelstaart (vlakbij Leimuiden)

Meer info?

Lees alles in de folder in de bijlage.

De komende week
is het feest bij:
3 april
4 april
6 april
7 april
8 april

Noa
Seth
Guillian
Jacey
Mila

8A
1B
3A
8B
4B

Aanmelden kan via de link op de website (onder het kopje jeugd 6-12 jaar)
https://www.ijsclubnutenvermaak.nl/jeugd-6-11-jaar
Wil je meer weten?
Stel je vraag aan Marijn Tanis (moeder van Jente, Jits en Mijs Noordijk) of mail
naar jeugdschaatsen@ijsclubnutenvermaak.nl

Koffieavond
Volgende week donderdagavond is er weer een koffie-avond.
De onderwerpen zullen zijn: werken op het leerplein, leerpleinpas en u kunt zelf ook onderwerpen aandragen.
Deze kunt u voor donderdagavond 8 april sturen naar Nicky,
via het Ouderportaal, of mailen naar
n.vanderwolf@wijdevenen.nl
Kristel stuurt even voor aanvang een link voor Google Meet.
Groep 1-4: 19.30 uur tot 20.00 uur
Groep 5-8: 20.00 uur—20.30 uur
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Een fijne verjaardag!

