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Opening Tiny Forest, KInderboekenweek, Protocollen en beleid, Vandalisme op De Lei
In deze nieuwsbrief:

en

nog veel meer!
VAN DE DIRECTIE

Tiny Forest– uitnodiging opening vanuit Gemeente

Beste ouders, verzorgers,

Op woensdag 13 oktober om 14:15 uur opent wethouder Yvonne Peters samen met
kinderen van IKC De Lei (BSO) officieel het naastgelegen Park de Lei. U bent uiteraard
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Deze week is de Kinderboe-

Van school naar park
Op de locatie waar voorheen basisschool de Schakel in Leimuiden stond, is nu een
mooi park aangelegd. Een buurtpark waar iedereen heerlijk van kan genieten. Zo’n
groene plek is toch altijd welkom? In deze mooie omgeving krijgen spelen, ontmoeten, wandelen en een Tiny Forest een plek.

kenweek gestart. De leerlingen moesten beroepen
raden. Waar je heel makkelijk
ziet of iemand een bouwvakker is, of een brandweerman,
is een architect of een leerkracht moeilijker te raden.

Ontmoeten en spelen
Centraal in het buurtpark ligt de ontmoetingsplek. Vanuit de ontmoetingsplek lopen
vier paden door het park. De halfverharde paden verdelen het buurtpark in vier delen: de regenboogtuin, de natuurlijke speeltuin, het Tiny Forest met speelbosjes en
het educatie en gezondheidspark.
Tot 22 april 2021 konden omwonenden meedenken over het speelelement dat zij
graag op deze plek zouden zien. De keuze is gevallen op een spider monkey. Let op:
de spider monkey moet nog geplaatst worden. En in verband met rest zettingen van
de bodem zullen de paden pas begin volgend jaar geasfalteerd worden.

Ook staan deze weken in het
teken van boeken en lezen.
Wij hebben op school een
mooie bibliotheek, waar de
kinderen dankbaar gebruik
van maken.
Volgende week opent het
Tiny Forest in het park in Lei-

We wensen de buurt veel plezier van het buurtpark en hopen dat dit een fijne plek
wordt om samen te komen.

muiden. Wij kunnen hier als
IKC ook gebruik van gaan maken. Hoe wij dit zullen doen,
delen wij later in de nieuws-

Vandalisme in en buiten het IKC
Deze week hebben wij zowel buiten, als binnen op de muren verschillende tekeningen aangetroffen. Tekeningen die op papier horen en niet
op een muur. Ongeacht hoe oud het gebouw
is, dit is niet toelaatbaar. Van sommige tekeningen hebben we de eigenaar gevonden.
Ouders zijn hierover bericht. Van de meeste
tekeningen weet ‘niemand’ wie het gedaan
heeft. Misschien kunt u in gesprek gaan met
uw kind, dat dit gedrag ontoelaatbaar is. Laten we met elkaar trots zijn op ons mooie
gebouw en het zo houden!
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brief.
U bent van harte uitgenodigd
om bij de opening aanwezig

te zijn!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen

Bericht vanuit de gemeente:
Het trapveldje nabij de Lei wordt goed benut, helaas zorgt dit ook voor
hinder en overlast in de buurt. Daarom gaat de gemeente vanaf volgende week een bord plaatsen met regels voor gebruik van het trapveldje. Ook de politie en BOA's zullen toezien op de naleving van de
regels. Verder vragen wij iedereen om dit ook bij uw kinderen kenbaar
te maken en hen vragen rekening te houden met de buurt. Alvast hartelijk dank hiervoor!
-Geen toegang tussen 22:00 en 8:00
-Gebied betreden via de daarvoor bedoelde ingangen
-Geen honden, fietsen of brommers toegestaan
-Barbecueën, roken en stimulerende middelen niet toegestaan
-Politie zal streng toezien op naleving
van deze regels
-Tot slot: houd rekening met de buurt!

Kinderboekenweek
De kinderenboekenweek is gestart. Het thema dit jaar ‘Wat je worden wil’. Beroepen staan centraal. Gisteren zijn mystery guests in unit 3 & 4 langs gegaan, waarbij
de kinderen mochten raden wat het beroep was. Dit was nog best lastig, maar wat
stelden de kinderen goede vragen! Dank voor het langskomen, super leuk!
Ook unit 2 mochten beroepen raden, maar dat waren de juffen die verkleed waren
als ski-leraar, brandweerman, kok, schoonheidsspecialist en noem maar op.
Jammer van de regen, u heeft het vast niet goed kunnen zien in de ochtend, maar
alle leerkrachten waren verkleed in een beroep: raad u wat zij zijn?
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AGENDA

Vrijdag 15 oktober
School tot 12.00uur
Maandag 18 oktober—vrijdag 22
oktober
Herfstvakantie
Maandag 25 oktober
Studiedag– ALLE KINDEREN VRIJ!
Maandag 1 november
Kijkochtend

NSA
Vorige week dinsdag is het aanbod NSA online gekomen. Geef uw kind
(eren) snel op, want bijna alle activiteiten zijn vol! Het kan nog tot dinsdag.
Graag onder vermelding van: voor-en achternaam / groep / e-mailadres
ouder / telnr. ouder
Ook het aanmelden van kinderen die gebruik maken van BSO is wenselijk, want vol=vol. Aanmelden is voor de gehele periode, niet voor 1
keer.
Deze activiteiten worden aangeboden voor alle basisschoolkinderen van
IKC De Lei. Zowel kinderen van en buiten de BSO zijn welkom.
Per activiteit kunt u zien wat er aangeboden wordt, hoe lang de activiteit duurt en wat de kosten hiervan zijn.
Belangrijk voor de kinderen die een actieve workshop gaan volgen: makkelijk zittende sportkleding aan en een flesje drinken mee.
Maandag 25 oktober hebben de kinderen van school een studiedag. De
naschoolse activiteit gaat WEL door!
Voor vragen en aanmelden: nsa.delei@wijdevenen.nl

Protocollen
Op de website van het IKC zijn onder het kopje ‘school’, allerlei protocollen te vinden. Zo hebben wij bijvoorbeeld een protocol vervoer, een
gedragscode, een protocol medisch handelen etc. Het hoofdluisprotocol
wordt binnenkort aangepast. Het is best handig om op te hoogte te zijn
van een aantal zaken. U vindt deze bij “protocollen en beleid”.

Herfstdropping Scouting Leimuiden
Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseert Scouting’63 een herfstdropping.
De dropping staat in het teken van: ‘Vleermuislaan 10’. De deelname is
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar oud en de kosten bedragen 3,50 euro per
persoon. Voor de dropping verzamelen we vanaf 18:30 uur in het clubgebouw, gelegen aan Kerklaan 102 in Leimuiden. Is dit echt iets voor jou?
Meld je dan snel aan met je vrienden via het online inschrijfformulier.
Deze is te vinden op www.scouting63.nl. Hier is ook meer informatie te
vinden over de Herfstdropping. Vul het inschrijfformulier voor 12 oktober
in. Hopelijk tot 15 oktober!
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De komende weken
is het feest bij:
9 okt
11 okt
12 okt
14 okt

Fayen
Milou
Tess
Yinthe

1-2C
4-5-6D
2-3A
4-5-6

Een fijne verjaardag!

Corona update!
In de corona periode hebben we gemerkt hoe prettig het is voor de kinderen om
over een rustig schoolplein naar binnen te gaan. Vorige week hebben wij u, in de
nieuwsbrief, gevraagd om niet meer mee te lopen, het schoolplein op, behalve
in de eerste week dat uw kind start op school.
Helaas zien we nog steeds ouders het plein oplopen. We hebben veel kinderen
op school en dit maakt het onoverzichtelijk. Mocht uw kind het lastig vinden om
naar de klas te lopen, is er altijd een leerkracht die dit graag wil doen.
Helaas hebben wij deze week een bericht naar ouders moeten sturen over een
positieve besmetting binnen een klas. Gelukkig heeft deze leerling weinig tot
geen klachten.
Twijfelt u of uw kind naar school kan? Bekijk dan de beslisboom!
Verkouden kinderen mogen in principe gewoon naar school. Bij koorts en veel
hoesten niet! 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
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