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Werkmappen en doelenbladen, stagiaires, corona update Bericht uit de bieb en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Werkmappen en doelenbladen.
Morgen gaan de werkmappen van groep 4 t/m 8 mee. In deze werkmap is een nieuw
doelenblad ingevuld. De doelen van vorige periode worden besproken met de kinderen, maar ook worden er nieuwe doelen gemaakt. Dit kan van alles zijn; een doel
om bijvoorbeeld bepaalde rekensommen te begrijpen, maar het kan ook een doel op
het vlak van samenwerken zijn. Of bijvoorbeeld ’hoe concentreer ik mij goed, wat
heb ik hier voor nodig’. Het doelenblad wordt samen met de leerkracht van de stamgroep ingevuld en hier ontstaan mooie gesprekken. Het is mooi om te zien dat kinderen vaak heel goed weten waar zij aan willen werken. Soms heeft de juf of meester een tip, maar het meeste wordt benoemd door de kinderen. Waardevol om te
bewaren!

Beste ouders, verzorgers,
Deze week zijn de eerste citotoetsen afgenomen (vanaf
groep 3).
De uitslagen vindt u in het
raportfolio dat in februari
wordt meegegeven. Dit is een
tussenmeting, evaluatie van
het eerste half jaar, maar ook
een momentopname. Wat de

Het was eigenlijk de bedoeling om opnieuw een doelenblad te maken voor de voorjaarsvakantie, maar de periode is nu te
kort. De meivakantie is een volgend moment.

kinderen daarvoor hebben

Mochten er tijdens de voortgangsgesprekken in februari nieuwe doelen uitkomen, worden deze natuurlijk wel toegevoegd. Zo is de werkmap echt van de
kinderen zelf en volgt het hun eigen ontwikkeling.

altijd leidend.

Naast het doelenblad kunt u ook weektaken, werkbladen, creatief werk etc. in de
werkmap vinden.

Bij 3 besmettingen in een klas

De map moet maandag weer mee naar
school. Zo kunnen de kinderen er weer
verder mee werken.

OMT deze opnieuw tegen het

laten zien, is eigenlijk veel
belangrijker. Cito is een
meetinstrument, maar niet

We merken dat de besmettingen oplopen op De Lei. Veel
kinderen in quarantaine of
zelf een coronabesmetting.
volgt een quarantaine, maar
aanstaande vrijdag houdt het
licht. Zodra we hier meer in-

formatie over hebben, informeren wij u.

Stagiaires
Komende periode zullen er in de volgende groepen een stagiaire
komen. Zij stellen zich later in een weekbericht aan jullie voor:
Groep 1-2A: juf Ilse / groep 1-2 C: juf Nienke / groep 4-5-6 D: meesster Djordy / groep 7-8A: meester Jeffrey / groep 7-8C: juf Daphne.
Een fijne en leerzame tijd gewenst op De Lei!
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Het vraagt veel van leerlingen, ouders, teamleden,
maar laten we de moed er in
houden!
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei

Corona update
Er zijn een aantal besmettingen bij leerkrachten, of leerkrachten zitten in quarantaine. Zo ook bij ouders en leerlingen. Als dit consequenties heeft voor een groep,
krijgt u hier bericht over.
Er zijn deze week zelftesten uitgedeeld, volgende week zullen wij opnieuw uitdelen.
Besmettingen binnen een gezin doorgeven via info@delei.wijdevenen.com. Of bij juf
Nicky via Ouderportaal. Berichten in het weekend worden op maandagochtend gelezen, tenzij er eerder aanleiding voor is.
Mocht uw kind thuis in quarantaine zitten, is het ook fijn uw kind absent te melden
via Ouderportaal, zo hebben wij elke dag een actueel overzicht.
Twijfelt u of uw kind naar school kan? Bekijk de beslisboom!
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)
Soms is er dan nog twijfel, u kunt altijd een bericht sturen (naar Nicky), of even bellen. Uw kind kan pas naar school na een negatieve zelftest, een negatieve test bij de
GGD, of 24u klachtenvrij, of na 7 dagen dezelfde klachten.

Bericht uit de bieb
De burgemeester leest voor!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen(26 januari t/m 5 februari) is er iedere dag
gratis een voorleesfilmpje te zien. Er wordt voorgelezen uit de boeken van de
Prentenboeken TopTien. Aanmelden via: https://rijnenvenen.op-shop.nl/509/
online-voorlezen-nvd2022
De burgemeester van Kaag & Braassem, Astrid Heijstee-Bolt, gaat vanuit haar
werkkamer voorlezen uit ‘Vos gaat een stukje rijden’ van Susanne Strasser.
Het filmpje hiervan is woensdag 26 januari te zien.
Meer info en aanmelden via https://rijnenvenen.op-shop.nl/9507/onlinevoorlezen-nvd2022/26-01-2022

Prentenboeken in Pools, Arabisch en Turks
Op https://prentenboekeninalletalen.nl kun je veel prentenboeken luisteren in
het Pools, Arabisch en Turks. De boeken kun je bekijken door een boek te lenen
in de bieb. Kinderen kunnen gratis lid worden.
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AGENDA
Vrijdag 21 januari
Werkmappen groep 4 t/m 8 mee.
18 februari
Raportfolio 1 mee
Groep 1 t/m 8
21 februari t/m 24 februari
Voortgangsgesprekken
25 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie

De komende week
is het feest bij:
21 jan
24 jan
25 jan
27 jan

Gijs
Julia
Suzanne
Sepp

4-5-6C
4-5-6D
4-5-6B
7-8D

