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Update infrastructuur, corona-update,
feesten en activiteiten, Welkom! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Update infrastructuur
Vrijdag 9 april zal er een start worden gemaakt met het asfalteren
van de fietspaden rondom het IKC. Dit betekent dat aanstaande vrijdag het ‘zijhek’ afgesloten is en de fietsers door het hek voor de
hoofdingang het schoolplein moeten.
Hier zullen leerkrachten staan om de voetgangers en fietsers uit elkaar te houden. Dit geldt alleen voor vrijdag. Vanaf maandag is het
zijhek wel weer toegankelijk.
De puntjes op de i wat betreft de infrastructuur rondom het IKC worden de komende weken gezet. De planning is dat het gebied op 23
april open gezet wordt. De voetpaden en fietspaden zijn dan klaar.
Ook de verkeersborden zullen worden geplaatst. Ook worden er
bankjes geplaatst. Het inzaaien van het voetbalveld op de plek van
de bovenbouwlocatie zal op een later tijdstip gebeuren.
Vanaf de meivakantie is het IKC dan vanaf
meerdere kanten te bereiken, wat hopelijk
voor spreiding van het verkeer zal zorgen.
We vragen u tot die tijd (en eigenlijk ook
daarna!) zoveel mogelijk lopend of op de
fiets richting het IKC te komen.

Beste ouders, verzorgers,
Wat hebben we een mooie en
lieve reacties ontvangen over
de Lente-actie van vorige
week. Veel ouderen hebben
een mooie lentekaart en lentebloemetje gekregen. Een
mooi initiatief. Zie het persbericht in de deze nieuwsbrief.
Graag ook uw aandacht voor
het kopje infrastructuur, belangrijk voor morgenochtend!
Hopelijk tot vanavond bij de
koffieavond.
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

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 krijgen van ouders berichten over zelftesten, welke te koop zijn bij de drogist. Hier
hebben wij overleg over gehad met de GGD. Deze testen zijn preventief bedoeld. Niet
als ‘toegang’ tot school met corona-gerelateerde klachten. Bij klachten die passen bij
corona, gelden nog steeds de ‘oude’ maatregelen: testen bij een GGD-locatie of thuisblijven totdat de klachten 24 uur over zijn.
We blijven graag op de hoogte van een positieve uitslag binnen gezinnen.
Wilt u dan een mail sturen naar Kristel; info@delei.wijdevenen.com
IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie 0172—509295
| E-mail: info@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl

Feesten en activiteiten
Afgelopen december wilden wij de opening van ons IKC groots
vieren. Helaas startte die dag de lockdown en moest het IKC sluiten. Wij hadden gehoopt dit feest aan het eind van dit schooljaar
te houden. Wij hebben besloten om dit toch naar het volgende
schooljaar te verplaatsen. Dit vanwege alle beperkingen die er
momenteel gelden. Dit staat een feest, zoals we voor ogen hebben
in de weg, of de maatregelen zouden bepaalde activiteiten van deze dag niet
door kunnen laten gaan.
We hopen in september
een mooi feest te organiseren, daar gaan we voor!

Schoolfotograaf—herhaling
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. Zie hieronder de nieuwe achtergrond, na een heroverweging.
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
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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!

Koffieavond
Vanavond is er weer een koffie-avond.
De onderwerpen zullen zijn: werken op het leerplein, de leerpleinpas en u kunt
zelf ook onderwerpen aandragen.
Deze kunt u voor vanavond 19.00 uur sturen naar Nicky, via het Ouderportaal, of
mailen naar n.vanderwolf@wijdevenen.nl

De komende week
is het feest bij:

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

9 april
10 april
11 april
12 april
13 april

Tess
Marijn
Luci
Dennis
Rocco
Feline

1B
7B
4A
6A
1B
1A

Gezocht:
Tapijttegels voor in de speelzaal. We zijn op zoek naar ongeveer 10 tegels. Wie
heeft dit thuis? Of wie kent iemand die dit heeft? Graag aangeven bij juf Alie, via
het Ouderportaal.

IKC De Lei in de media!
Kinderen van Integraal Kindcentrum De Lei hebben een
lentekaart gemaakt. Vergezeld door een bloemetje hebben zij die, samen met hun ouders, naar ouderen in het
dorp gebracht.
Deze actie is georganiseerd door de Katholieke Kerk, Stichting Welzijn Ouderen, de Ontmoeting, welzijnsorganisatie De Driemaster en IKC De Lei.
Kapelaan van Paassen van de Katholieke Kerk in Leimuiden: “Mensen kunnen
niet wachten om elkaar weer te mogen ontmoeten. Helaas kan dat nu nog
niet. We willen heel graag een bloemetje brengen bij de ouderen die het nu
extra hard nodig hebben. Het bloemetje staat symbool voor al het goeds wat
we elkaar wensen in deze tijd.”
“Een thema dat op dit moment wordt besproken op school is dat je goed
voor jezelf én ook voor elkaar moet zorgen. Dat is in deze tijd misschien wel
nóg belangrijker. Daarom doen we graag mee aan deze actie”, aldus Kristel
van Goozen, directeur van IKC De Lei.
William Slotboom van welzijnsorganisatie De Driemaster vult aan: In deze
tijden van corona is het moeilijk om mensen met elkaar in contact te brengen op een veilige manier. Met deze actie genereren we een veilig contactmoment tussen drie generaties, dat is ontzettend mooi.

(270 Kinderen uit Leimuiden bezorgen een lentegroet aan ouderen - Alles in Kaag en Braassem)
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Een fijne verjaardag!

