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De Lei opent haar deuren, Kijkochtend,
Vredesposters, Corona-update en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

De Lei opent haar deuren—aanpassing tijd!
Omdat naast ouders op school, veel meer mensen uit Leimuiden nieuwsgierig zijn
naar het nieuwe IKC gebouw, hebben we ‘open huis’. Op zaterdag 20 november van
10.00 uur—14.00 uur kunnen belangstellenden een kijkje komen nemen. De uitnodiging staat in de bijlage. Zeg het vooral voort! Tijdens dit bezoek houden we rekening
met de dan geldende corona-maatregelen.

Beste ouders, verzorgers,
De corona-besmettingen bij
ouders op De Lei lopen snel
op. Wij hebben tot nu toe
geen klassen in quarantaine
moeten plaatsen.

Kijkochtend 1 november
Afgelopen maandag was de eerste kijkochtend in het IKC. We hebben een fijn
aantal ouders mogen verwelkomen en het reilen en zeilen op de units laten zien.
Na afloop ontstonden er mooie gesprekken. Er waren ook wat tips, deze nemen
wij uiteraard mee. Sommige dingen zullen wij ook tijdens de informatieavond
van 16 november verder uitleggen. Bedankt voor uw komst!
De volgende kijkochtend is dinsdag 30 november.

Morgen ontvangt u van Judith
Rook, directeur bestuurder
van WIJ de Venen, een brief
over maatregelen die vanaf
volgende week gaan gelden
op school.
Ik was blij verrast met het
aantal ouders dat afgelopen

Vredesposters
Ieder jaar doen groep 7 en 8 mee aan de vredesposter van de Lions Club. Alle kinderen uit groep 7 en 8 van onze gemeente kunnen een poster maken met het thema
van dat jaar. Er volgt altijd een feestelijke uitreiking in het gemeentehuis. Wij hebben een voorselectie gemaakt, kortom de winnaars van De Lei: Dit zijn de posters
van Amelia, Norah en Lieke. Helaas zijn zij niet de
winnaars geworden van de gemeente, maar voor ons
zijn jullie terechte schoolwinnaars! Gefeliciteerd!

maandag kwam kijken tijdens
de kijk-ochtend. Er kwamen
mooie gesprekken op gang,
input onder andere voor de
informatie-avond van de 16e.
In deze nieuwsbrief veel informatie;
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Kristel van Goozen
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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.

Tafeltennis op De Lei
Bericht van Play Fair
Maandag 1 november was een spannende dag voor onze vereniging. Samen met MJ Tafeltennis mochten wij de gymlessen
verzorgen voor de groepen 4, 5 en 6 van De Lei. Om half 9 was
de zaal prachtig ingericht met allerhande tafeltennis gerelateerde spelletjes. De kinderen hebben volgens ons genoten en
wij als vereniging ook. Onze jeugdtrainers gaan hier een vervolg aan geven in de vorm van een cursus. Vanaf zaterdag 13
november start er een cursus voor kinderen die iets
meer willen gaan leren dan in de spelletjes wordt aangeboden. We weten dat tafeltennis een lastige sport is
om te leren maar je zal zien wat er opgestoken wordt
in zo’n korte cursus.
In de flyer vinden jullie alle informatie en bij vragen
kunnen jullie ook altijd nog bellen of mailen.

Welkom op De Lei!
Boris is deze week 4 jaar geworden. Hij mag nu iedere dag naar school.
Boris zit in groep 1C bij juf Ellen. Wij wensen jou een fijne en leerzame tijd
toe op De Lei!

Plantdag Tiny Forest
Volgende week dinsdag (9-11) is het plantdag van ons
Tiny Forest. Unit 3 is hiervoor uitgenodigd. Er zullen tussen de 400– 600 boompjes worden neergezet.
In het weekbericht van morgen staat nog meer informatie. In de bijlage van deze nieuwsbrief ook een brief
aan ouders van unit 3.
Wij hopen op mooi weer en een mooi ‘natuurlijk’ resultaat!
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AGENDA

Dinsdag 16 november
20.00-21.00
Informatieavond
‘Onderwijsontwikkeling’
Zaterdag 20 november
10.00-14.00 uur
Open ‘IKC’
Dinsdag 30 november
Kijkochtend 2
1e ronde: 09.00 uur
2e ronde: 09.45 uur
Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering IKC De Lei
Woensdag 15 december
Koffieochtend Family factory
Kijkochtend 3
1e ronde: 09.00 uur
2e ronde: 09.45 uur

Corona update
Er zijn ook deze week ouders en kinderen met een positieve coronatest.
Als het om de groep van uw kind gaat, krijgt u bericht. Per situatie hebben wij (mail)contact met de GGD over de te nemen stappen.
Op dit moment is nog niet duidelijk of de maatregelen consequenties
kunnen hebben voor school. Morgen ontvangt u via het Ouderportaal
meer informatie vanuit WIJ de Venen.
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

Kiwi actie!- herhaling!
Eet elke dag een kiwi en scoor een bal voor jouw klas!
Zespri heeft een leuke actie waarbij wij een bal voor in de klas kunnen
verdienen. Als wij als school 300 zespri kiwi stickers verzamelen en dit
insturen krijgen wij 20 ballen toegestuurd! Eet elke dag een kiwi, neem
de sticker mee naar school en plak deze op de poster bij de deur van
unit 2 of unit 3. Als elke leerling elke dag een kiwi eet bij het ontbijt,
sparen wij die sticker - en de klassenbal – extra snel bij elkaar!
Er zijn al heel wat stickers geplakt, leuk om te zien!

Bericht Family Factory
Een extraatje met kerst
Kun jij als gezin wel een extraatje gebruiken tijdens de kerst? Via de Family Factory kun je een aanvraag doen voor een kerstpakket. Dit bestaat uit
een (vers)pakket waar je tijdens de kerstdagen van kunt eten, versiering
voor je huis en een cadeautje voor de kinderen. Je kunt je aanmelden via
het aanmeldformulier in de bijlage van de nieuwsbrief. Je kunt dit inleveren bij de Family Factory via mail ffleimuiden@gmail.com of door een foto
van het formulier te appen naar 0640629566. Je kunt ook bellen naar dit
nummer zodat we samen het formulier invullen. Je kunt je aanmelden tot
en met 19 november.
Heb jij het niet nodig maar ken je een gezin uit Leimuiden die je hier blij
mee kunt maken, vertel ze dan vooral over dit initiatief.
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De komende week
is het feest bij:
Er zijn geen jarigen deze week.

