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MRT op De Lei, Opening Tiny Forest, Informatieavond , Studiedag en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

MRT op De Lei
Na de herfstvakantie gaat meester Brian, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, beginnen met het geven van Motorische Remedial Teaching (MRT). MRT richt
zich op de zorg voor kwetsbare kinderen op het gebied van spelen en bewegen. De
algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een
langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol deelnemen aan
bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal. De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maan-den tot een half jaar,
kunnen de volgende zijn:
•
Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op
het schoolplein
•
Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het
schoolplein
•
Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties
•
Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever

Beste ouders, verzorgers,
De eerste periode van dit
schooljaar zit er bijna op!
Morgen nog een ochtend
school tot 12.00 uur en dan
start de welverdiende herfstvakantie.
Morgen gaat (vanaf groep 4)
ook de werkmap van ieder
kind mee naar huis. De afgelopen week zijn er kindgesprekken geweest en is het
doelenblad per kind ingevuld.
Wij zijn benieuwd hoe u dit

Een motorisch vaardig kind doet mee met de rest, hoort erbij en zit dus lekker in zijn
vel. Als een kind motorisch achterblijft, beïnvloedt dat zijn toekomst: op sociaal, cognitief en gezondheidsgebied. Motoriek is dus een belangrijke indicator voor de algehele gezondheid en het welzijn van een kind.
De motoriek van kinderen wordt gemeten middels de 4 S-en test. Deze test is in de
gymlessen uitgevoerd en hier zijn gegevens uit verzameld. De volgende vier vaardigheden vormen gezamenlijk het uitgangspunt voor de 4 S-en test:
Stilstaan (statisch evenwicht)
Springen-kracht (dynamisch evenwicht)

als ouders vindt.
Maandag 26 oktober is een
extra dag vrij voor de kinderen, het team van IKC De
Lei heeft een studiedag. In
deze nieuwsbrief meer informatie over de inhoud.

Springen-coördinatie (coördinatie)
Stuiten (oog-lichaam coördinatie)

Veel leesplezier!

Na de herfstvakantie wordt er contact opgenomen met de ouders van kinderen die
in aanmerking komen voor MRT. Op dinsdagmiddag (onder schooltijd) krijgen deze
kinderen extra begeleiding van meester Brian in de speelzaal op bovenstaande vaardigheden. Per kind en in overleg met ouders wordt een persoonlijk plan opgesteld
om de motoriek van het kind te verbeteren.

Kristel van Goozen
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Met vriendelijke groet,

Informatie avond ‘Onderwijsontwikkeling’
De eerste periode op de units zit er op. We werken in stamgroepen, op
niveau, met werkmappen, onderwijsbehoeftenblad, doelenblad; kortom een verandering. Dinsdagavond 16 november van 20.00 uur—
21.00 uur willen wij u meenemen in de onderwijsontwikkeling van De
Lei. Een terugblik, maar ook vooruitkijken; waar willen wij naar toe?
De avond zal een informatief stukje
hebben, maar ook momenten om in
groepjes te ‘brainstormen’ en uw
mening te geven. Wij hopen op veel
belangstelling.

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

Opening Tiny Forest
Gisteren is het park De Lei geopend. Daarin komt een Tiny Forest. Een klein parkje,
waar wij van school gebruik van gaan maken. Binnenkort zijn er gastlessen in unit 3,
worden de kinderen van groep 5 tot ‘ranger’ opgeleid en wordt er gekeken hoe wij
het Tiny Forest binnen ons onderwijs kunnen verweven. Hierbij zal het hele IKC
betrokken worden. Een mooie, nieuwe uitdaging. In onderstaande afbeelding
wordt een en ander uitgelegd.
Binnenkort ontvangen de ouders van unit 3 via het weekbericht meer informatie.

Leuk om alvast in de agenda te zetten; 9 november plantdag met unit 3!
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Dinsdag 16 november
20.00-21.00
Informatieavond
‘Onderwijsontwikkeling’

NSA
De inschrijving voor de naschoolse activiteiten na de herfstvakantie is
gesloten. Degene die zich hebben opgegeven hebben een bevestiging
gekregen, of deze volgt nog.

De komende weken

Maandag 25 oktober hebben de kinderen van school een studiedag. De
naschoolse activiteit gaat WEL door!
Wij wensen de kinderen veel plezier met de activiteiten.
De werkgroep start met een brainstorm voor de periode na de Kerstvakantie. Heeft u een leuke, inspirerende activiteit die u voor 7 weken wilt
aanbieden? Mail dan naar nsa.delei@wijdevenen.nl

Studiedag 25 oktober
Maandag 25 oktober hebben de kinderen 1 dag extra vrij. Het team van
IKC De Lei heeft een studiedag. Overdag blikken de leerkrachten terug
op afgelopen periode. Wat gaat er goed met het werken in de verschillende units, wat kan er beter? Ook gaan wij naar de verschillende feesten kijken, hoe kunnen we de activiteiten voor het hele IKC organiseren,
maken we nieuwe tradities en wat vinden wij belangrijk vanuit de missie
en visie van IKC De Lei.
In het avond gedeelte sluiten ook onze collega’s van de opvang en BSO
aan, we krijgen een leuke voorstelling waarin communicatie centraal
staat.

is het feest bij:
15 okt
16 okt
18 okt
19 okt
20 okt
21 okt
24 okt
28 okt

Levi
Aria
Antonie
Solene
Sten
Myla
Kick
Pieter

2-3A
4-5-6E
4-5-6E
7-8A
7-8B
4-5-6C
4-5-6A
4-5-6B

Leerlingenraad 2021-2022
Vandaag was de eerste leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit groep 4 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten
en veranderingen die er op De Lei kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school.
De leerlingenraad wordt begeleid door juf Kristel.
De leerlingen leren: een eigen mening vormen, ideeën en meningen verwoorden en te beargumenteren, door middel van een dialoog een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is, empathisch luisteren (eerst
begrijpen, dan begrepen worden), te overleggen en samen te werken,
elkaars mening te respecteren, eigen verantwoordelijkheid nemen , leren zichzelf te presenteren , op speelse wijze de werking van democratie
ervaren, om actief deel te nemen aan onze maatschappij, zich te motiveren voor school en omgeving.
De leden blijven in principe een jaar lid en kunnen zich het jaar erna opnieuw beschikbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting
hebben gehad in het voorafgaande jaar voor leerlingen die reeds een termijn zitting hebben gehad.
Na de vakantie een terugblik van de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad.
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Een fijne verjaardag!

Corona update!
Het is deze week gelukkig rustig op school. We hebben geen leerkrachten die
een test hoefden af te nemen of een positieve besmetting binnen een gezin.
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

Welkom!
In de herfstvakantie wordt Pola 4 jaar. Na twee keer wennen mag zij
dan iedere dag naar school. Pola komt in groep 1-2A bij juf Gerda en juf
Angelique in de stamgroep. Wij wensen jou een fijne en leerzame tijd
toe op De Lei!

Een fijne herfstvakantie!
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