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Bericht van juf Mariska, corona-update,
Sint op De Lei, Kerst op De Lei! en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Bericht van juf Mariska
Al heel wat jaartjes werk ik in Leimuiden. Eerst op de Kleine Wereld en nu op
De Lei. Al die jaren heb ik met heel veel plezier gewerkt: leuke kinderen, ouders en een ontzettend fijn team. Dat maakte mijn beslissing er niet
makkelijker op. Toch heb ik de stap gezet om eens verder te kijken.
Per 1 februari ga ik aan een nieuwe uitdaging beginnen: werken in het speciaal onderwijs.
Tot die tijd zal ik uiteraard mijn uiterste best blijven doen om het beste uit de
kinderen te halen.
Ik hoop dat er een leuke en goede leerkracht mijn plekje op De Lei over zal
nemen.

Beste ouders, verzorgers,
Deze week een aankondiging
van juf Mariska.
Mariska is een gewaardeerde
collega binnen het team van
De Lei, we begrijpen haar
keuze, maar vinden dit enorm
jammer. Morgen gaat er een
vacature uit.

Juf Mariska

Morgen de eerste Sinterklaas-

_____________________________________________________________

viering op De Lei, we zijn blij

U begrijp dat wij deze keuze van juf Mariska enorm jammer vinden, maar wel
begrijpen. Wat dapper; een nieuwe uitdaging!
Juf Mariska is een fijne, hardwerkende en gezellige collega, maar nog meer:
een enorm betrokken juf bij ‘haar’ kinderen. Wij gaan haar ontzettend missen.
Morgen zal er vanuit WIJ de Venen een vacature voor de plek van juf Mariska
uit gaan. Wij willen u vragen deze zoveel mogelijk te delen.

dat dit kinderfeest zo
‘gewoon’ mogelijk doorgang
kan vinden.
Dan staat het Sinterklaasweekend voor de deur, vanaf
deze plek; geniet en blijf gezond!

Zodra wij hier een invulling voor hebben, krijgt u dit te horen.

Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten na de Kerstvakantie staan even stil. Door
de extra maatregelen is het lastig om deze op een veilige manier te
kunnen organiseren.
Wij schuiven dit programma door tot na de voorjaarsvakantie en
zullen u (hopelijk) in februari het programma laten zien.
Wij hebben gemerkt dat steeds meer kinderen mee doen aan de
activiteiten en ook erg enthousiast zijn. We proberen elke periode
met een gevarieerd aanbod te komen. Heeft u zelf een leuke workshop voor 7 á 8 weken? Of kent u iemand die iets zou kunnen betekenen? U kunt dit doorgeven aan juf Nicky, via Ouderportaal.

IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie 0172—509295
| E-mail: info@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl

Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei

Sinterklaas op De Lei
Morgen komt, als het goed is, Sint met zijn pieten aan op school. Met
het hele IKC staan we op het plein op hem te wachten. Hierbij hebben
wij oog voor de aangescherpte maatregelen.
Helaas kunnen daar geen ouders bij aanwezig zijn. Daarna is er voor elke unit een
eigen programma. Zullen we een cadeautje gaan krijgen?
Dat het een leuke dag wordt, weten we
zeker!
Wij wensen iedereen een mooi Sinterklaasfeest toe!

Kerst op De Lei
Woensdag 22 december vieren we Kerst met een kerstdiner in
buffetvorm waarbij elk kind iets meeneemt. (inschrijven hiervoor
volgt!) Dit doen we in de eigen stamgroep van 17.30 uur - 19.00
uur. Gezien de beperkingen die er gelden vanwege Corona moeten
we dit jaar Kerst op school helaas in een sobere vorm vieren zonder
ouders. Wij willen u vragen het halen en brengen tot het schoolplein te doen, niet meelopen het plein op. We zullen de kinderen
begeleiden met hun gerecht naar binnen.
De kinderen komen om 19.00 uur naar
buiten en kunnen daar opgehaald worden door één ouder.
De kinderen mogen in galakleding naar
school komen voor het diner, dit is natuurlijk geen verplichting, indien mogelijk, wel leuk.

Welkom
Volgende week wordt Maks vier jaar. Hij mag dan iedere dag
naar school in de groep van juf Ellen, groep 1-2C. Wij wensen
Maks een fijne verjaardag en een leuke, leerzame tijd toe op
De Lei!
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AGENDA

Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering IKC De Lei
Woensdag 22 december
Kerstdiner in de avond
Vrijdag 24 december
Alle kinderen VRIJ!
Maandag 27 december t/m vrijdag 7
januari
Kerstvakantie

Corona-update
Het was vorige week vrijdag even spannend, wat zou de persconferentie brengen voor de basisschool. Gelukkig geen sluiting, maar wel extra maatregelen. U
begrijpt dat wij hier het weekend druk mee zijn geweest.
Er is nog geen duidelijkheid over de zelftesten die worden uitgedeeld. Zodra
deze binnen zijn, delen wij deze uit vanaf groep 6.

De komende week
is het feest bij:

Deze week weer een aantal besmetting in elke groepen. Als het direct gevolgen
heeft voor een klas, krijgt u per groep een bericht.
Besmettingen binnen een gezin doorgeven via info@delei.wijdevenen.com.
Berichten in het weekend worden pas op maandagochtend beantwoord, behalve als het quarantaine gevolgen heeft voor een hele groep.

4 dec
6 dec
7 dec

Er is een nieuwe beslisboom. U kunt hier kijken of uw kind naar school kan.
Soms is er dan nog twijfel, u kunt altijd een bericht sturen (naar Nicky), of even
bellen. Bij een neusverkoudheid, of andere milde klachten, telt een negatieve
zelftest niet. Uw kind kan pas naar school na een negatieve test bij de GGD, of
24u klachtenvrij, of na 7 dagen dezelfde klachten.

8 dec

Door de aangescherpte quarantaine-regels( als een huisgenoot corona heeft,
blijf je thuis ongeacht of je immuun bent), zien wij wel een grotere kans op
uitval bij de leerkrachten. Wij doen ons uiterste best hier vervanging voor te
regelen, wat de afgelopen weken goed is gelukt. Echter zien wij ook dat de
invalpool leeg begint te raken. In dat geval vragen wij collega’s extra te werken,
of kijken wij of er opgedeeld kan worden. Als dit niet lukt, vanwege extra belasting van ons team zijn we hier voorzichtig mee, gaan we over op (zoals deze
week al 2x) een groep thuis houden. Misschien is het handig om alvast een
‘nood-opvang-plan’ te hebben.
Het vraagt wat van ons en voor jullie als ouders. Juist in het jaar dat wij Ouderbetrokkenheid hoog op de agenda hebben staan. We proberen jullie zoveel
mogelijk mee te nemen, zowel in de onderwijsontwikkeling, als de feesten en
vieringen en activiteiten op school. We maken er het beste van en we hopen
hierbij op ieders begrip!

Gevonden voorwerpen!
Er liggen weer een aantal gevonden voorwerpen op school.
In de foto’s in de bijlagen kunt u bekijken of er iets van uw
kind(eren) bij ligt. U kunt juf Alie buiten aanspreken, of een
bericht sturen via Ouderportaal.
Na de Kerstvakantie gaan de spullen naar een goed doel.
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