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De scholen zijn weer begonnen! Overname Snoopy, Welkom!, Opening IKC De Lei! en nog veel
In deze nieuwsbrief:

meer!
VAN DE DIRECTIE

Campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’.
Op maandag 13 september om 08.45 uur bezoekt wethouder Yvonne Peters
(wethouder verkeer van Kaag en Braassem en ambassadeur verkeersveiligheid voor
de regio Holland Rijnland) IKC De Lei in Leimuiden voor de aftrap van de campagne
“Onze Scholen zijn weer begonnen”. De campagne is onderdeel van de Maand van
de Veilige Schoolomgeving, die dit jaar in Zuid-Holland wordt gehouden. De aftrap
wordt gegeven met een bellenblaasactie door de leerlingen van ons IKC. Alle kinderen doen mee met de actie! Kristel, Nouchka en de wethouder verzorgen het welkomstwoord en er zal ook pers aanwezig zijn. Een
mooie manier om onze nieuwe infrastructuur te
laten zien en aandacht te vragen voor een veilige
verkeerssituatie in Leimuiden. Komt u ook even
kijken?

Beste ouders, verzorgers,
Wat fijn om te zien dat er
zoveel ouders bij de informatieavonden zijn aangesloten.
Er hing een fijne sfeer en er
werden goede vragen gesteld.
Na bijna 2 weken hebben de
meeste kinderen hun plekje
op de unit gevonden. Iedereen weet waar de instructie is
en waar de verwerking volgt.
Als ik rondloop op de verschillende leerpleinen ben ik

Startgesprekken
Afgelopen maandag en dinsdag is de inschrijving geopend voor de startgesprekken, wat veel inschrijvingen zijn er al. Fijn om te zien!
De startgesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met de nieuwe leerkracht. Daarnaast zullen vanaf groep 4 ook de onderwijsbehoeften besproken worden. Onderwijsbehoeften zijn kenmerken / eigenschappen/ talenten
van kinderen die het leren bevorderen of juist bemoeilijken. Kortweg: wat
heb je nodig om te kunnen leren? Tijdens de gesprekken mogen kinderen
van groep 4 erbij zijn, vanaf groep 5 zien we graag uw kind erbij.
Om de onderwijsbehoeften duidelijk in kaart te brengen vullen de kinderen ,
samen met hun ouders, het ‘onderwijsbehoeftenblad’ in. Veel bladen zijn
inmiddels al terug, als dit nog niet is gebeurd, wilt u dit alsnog doen? Dit
blad is namelijk de basis voor het startgesprek. Slim om hier zelf een kopie of
foto van te maken zodat u deze bij het gesprek kunt houden.
Voor de ouders van kinderen uit groep 2-3 A en 2-3 B zal er ook een startgesprek zijn, om kennis te maken met de stamgroepleerkracht. De ouders met
kinderen in groep 1-2 A, 1-2 B en 1-2 C hebben geen startgesprek. Zij hebben
namelijk dezelfde kinderen en met nieuwe ouders hebben zij recentelijk een
kennismakingsgesprek gehad en zal het tien-weken gesprek nog volgen.
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enorm trots op de kinderen
en de leerkrachten.
Maandag is de campagne ‘de
Scholen zijn weer begonnen’.
Ieder jaar mag een andere
school van Kaag en Braassem
hieraan mee doen, dit jaar
zijn wij aan de beurt. Meer
hierover in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Corona update!
In de brief van vorige week heeft u kunnen lezen wat de laatste corona
-maatregelen op dit moment nog zijn. Twijfelt u of uw kind naar school
kan? Bekijk dan de beslisboom!
Bij een positieve besmetting binnen een gezin zijn wij graag op de
hoogte, u kunt dan contact opnemen met Kristel via info@delei.wijdevenen.com

Aanmelden broertjes/ zusjes
Er zijn nog veel broertjes en zusje die dit schooljaar 4 jaar worden niet
aangemeld. Het is voor ons fijn om een overzicht te hebben wie er komend jaar instromen. Volgend voorjaar lijkt nog ver weg, maar het is
fijn om de groepsgrootte overzichtelijk te hebben. Heeft u een kind van
2,5 / 3 jaar, wilt u deze dan aanmelden via het aanmeldformulier? Kent
u mensen die een kind van deze leeftijd hebben, maar nog geen oudere broers of zussen op school hebben, wilt u hen dan attenderen om
zich aan te melden? Hartelijk dank!

Gevonden voorwerpen!
Er liggen nog heel wat gevonden voorwerpen op school. Hieronder ziet u de
foto’s. Herkent u iets? Loop dan ‘s morgens even mee naar binnen om er
naar te kijken. Na volgende week worden de spullen aan een goed doel geschonken. De foto’s staan ook in de bijlage, zodat u dit nog beter kunt bekijken!
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AGENDA

9 september
Jaarvergadering Ouderraad 20.00 uur
13 september
Campagne ‘Weer naar School’
13 september—17 september
Startgesprekken
Woensdag 22 september
Openingsfeest IKC De Lei
Dinsdag 28 september t/m 1 oktober
Kamp groep 8
Vrijdag 15 oktober
School tot 12.00uur
Maandag 18 oktober—vrijdag 22
oktober
Herfstvakantie

Maandag 25 oktober
Studiedag– ALLE KINDEREN VRIJ!

NSA
Deze week zijn de eerste activiteiten van de NSA gestart. Dinsdag hebben kinderen met sportcoach Djordy gesport op het
grote veld naast school, gisteren is er een workshop natuur
geweest met juf Rhea van de BSO en vanmiddag de eerste
workshop tekenen/schilderen met Anja. Leuk om te zien dat
er zoveel aanmeldingen waren en de kinderen vol enthousiasme aan de activiteiten meedoen! Binnenkort evalueert de
werkgroep de eerste periode en zullen er ook nieuwe activiteiten worden gepland voor na de herfstvakantie. Dit aanbod
zal aangekondigd worden in de nieuwsbrief!

Opening IKC De Lei—aanvulling
Vorig jaar 16 december zouden wij, na onze verhuizing naar het IKC, de grote
opening hebben. De dag ervoor sloot het IKC, vanwege de lockdown.
22 september willen wij alsnog stilstaan bij de opening van ons nieuwe gebouw.
Deze dag is een feestdag op De Lei!
Kinderen krijgen deze dag workshops in dans en muziek en gaan ook creatief aan
de slag. Het eindresultaat kunt u bekijken, op deze dag, rond 13.15 uur. De presentatie zal plaatsvinden op het grote voetbalveld, naast school. Wij willen u vragen buiten de hekken te kijken en zelf de corona-maatregelen die dan gelden in
acht te nemen.

Wat handig is om te weten, voor deze presentatie is het leuk als kinderen in een
bepaalde kleur naar school komen. Dit kan in de vorm van kleding, of een mooie
accessoires.
Groep 1/2A, 1/2B, 1/2C ROOD
Groep 2/3A, 2/3B LICHTGROEN
Groep 4-5-6A, 4-5-6B GEEL
Groep 4-5-6 C, 4-5-6D, 4-5-6E ORANJE
Groep 7-8A, 7-8B DONKERGROEN
Groep 7-8C en 7-8D PAARS
Kinderen hoeven deze dag alleen lunch en drinken mee te nemen. Voor een tussendoortje wordt gezorgd door de Ouderraad!

Welkom!
Deze week wordt Emma 4 jaar en mag zij elke dag
naar de basisschool. Emma komt in groep 1/2C bij juf
Ellen. Wij wensen Emma een fijne en leerzame tijd
toe op De Lei!
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De komende weken
is het feest bij:
10 sept
13 sept

15 sept

Kai
Ruben
Asger
Roos

4-5-6A
7-8C
2-3A
1-2A

Een fijne verjaardag!

Overname Snoopy
Vorige week ontvingen wij van onze huidige kindpartner een
bericht! Veel ouders zijn al geïnformeerd maar via deze weg
ook voor de ouders van school.
“Snoopy zal per 1 oktober 2021 overgenomen worden door
FloreoKids. Hieronder een stukje uit het bericht voor ouders
van Snoopy.
Naast persoonlijke redenen is groei voor Snoopy van belang
om de toekomstige uitdagingen in de kinderopvangbranche
makkelijker aan te kunnen en de kwaliteit te borgen die wij
nastreven.
De keuze voor FloreoKids hebben wij weloverwogen genomen. FloreoKids is een middelgrote kinderopvangorganisatie
met een regionale functie, dat maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke benadering hoog in het vaandel heeft.
FloreoKids heeft meerdere vestigingen in Leiderdorp, Leiden,
Oegstgeest, Hoogmade en Woubrugge.
Wat voor u goed is om te weten; alle medewerkers gaan mee
over naar FloreoKids. Op de locatie blijven dus dezelfde voor
u vertrouwde gezichten met uw kind(eren) werken.
De gestage integratie van beide organisaties zal na 1 januari
2022 plaatsvinden. Na 1 oktober zult u door FloreoKids nader
worden geïnformeerd.
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en de samenwerking. We wensen u een mooie tijd bij en met FloreoKids en
wensen u en uw gezin een mooie toekomst toe.”
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