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In deze nieuwsbrief:

update

NSA, Raportfolio, vervanging , corona-

en nog veel meer!
VAN DE DIRECTIE

Naschoolse activiteiten
Het plan was na de voorjaarsvakantie de naschoolse activiteiten weer op te starten.
In overleg met Floreokids hebben we besloten dit na de meivakantie te doen. Er is
momenteel veel uitval van leerkrachten en medewerkers van Floreokids. We hopen
dat dit richting te meivakantie rustiger is en we met frisse moed weer kunnen starten
met een gevarieerd aanbod!

Beste ouders, verzorgers,
Deze week was een iets rustigere week dan vorige week.
Fijn, want daardoor kunnen
de roosters, de lessen en het
afronden van de cito’s gewoon zoveel mogelijk door-

Raportfolio—voortgangsgesprekken
Op vrijdag 18 februari gaat het eerste raportfolio van dit schooljaar mee.
Deze rapportage wordt vanaf groep 1 (gestart voor januari ‘22) meegegeven. Wij vinden het belangrijk en fijn om u en uw kind (vanaf groep 4) mee
te nemen in de ontwikkeling op school. Samen hebben we een voortgangsgesprek. U kunt zich vanaf maandag 14 februari inschrijven via het Ouderportaal voor deze gesprekken. Om 19.00uur wordt de inschrijving open gezet voor kinderen met broertjes/zusjes op school. Deze inschrijving staat
onder module inschrijven en hier krijgt u een melding van.
Een dag later wordt de inschrijving open gezet voor de kinderen die geen
broertjes/zusjes op school hebben.
De gesprekken zijn in de week van 21 februari. De gesprekken zijn online,
via Google Meet. De gesprekken vinden plaats in de middagen (maandag t/
m donderdag) of op dinsdagavond.

gang vinden.
Helaas hebben we deze
maandag wederom een groep
thuis gehad. Meer in deze
nieuwsbrief hierover.
Nog 3 weken tot de voorjaarsvakantie. Weken waarin we
verder werken in ons thema
‘Maken en ontwerpen’ van
Leskracht, weken waarin we
hopelijk zoveel mogelijk klassen compleet hebben, waarin
we ons eerste raportfolio krij-

Groepen thuis bij geen vervanging
Afgelopen weken hebben meerdere groepen thuisonderwijs gehad vanwege het lerarentekort. Ons team werkt hard om alle vervangingen intern op
te lossen, groepen te verdelen, een dag extra komen werken. Dat is pittig,
naast hun eigen werk. We willen voorkomen dat leerkrachten uitvallen
door hen extra te belasten. Maar de invalpool wordt momenteel overspoeld met invalverzoeken en moeten steeds vaker een verzoek tot inval
afwijzen. In het uiterste geval sturen wij een groep naar huis. Weet dat op
het moment van zo’n besluit, en we willen dit nogmaals benadrukken, wij
dit net zo moeilijk en zorgelijk vinden als jullie.
Dit is een uiterste stap. Fijn om te merken dat de veel ouders hier begrip
voor hebben. Wij doen ons best, zetten onze schouders eronder en hopen
dat deze periode snel voorbij is.
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gen en waarin we voortgangsgesprekken zullen hebben.
Daarover meer in deze

nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei

Corona update

AGENDA

Wellicht heeft u gemerkt dat er geen berichten meer per groep worden gestuurd bij
een besmetting. Nu de quarantaine regels zijn versoepeld voor een thuisquarantaine voor een groep en groepen niet meer bij 3 besmettingen naar huis worden gestuurd, is de noodzaak voor zo’n bericht minder hoog. Het is een enorme klus om
alle berichten te beantwoorden en berichten naar de groepen te sturen.

18 februari
Raportfolio 1 mee
Groep 1 t/m 8

Wanneer de besmettingen in een groep enorm oplopen en de GGD spreekt van een
zogenoemde ’uitbraak’, zullen wij u informeren.

21 februari t/m 24 februari
Voortgangsgesprekken

Wanneer mag uw kind naar school?
Er wordt gewerkt aan een nieuwe beslisboom.
Maar simpel gezegd: bij klachten blijft uw kind thuis, tenzij negatief getest (zelftest/
GGD-test)
Wanneer hoeft uw kind niet in quarantaine?
Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl

25 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie

Mocht u nog vragen hebben, of twijfelen? Dan kunt u Nicky een bericht sturen via
Ouderportaal.
Besmettingen in gezinnen willen wij nog steeds graag weten, u kunt Nicky dan ook
een bericht sturen. Wij willen u vragen uw kind bij een positieve besmetting ook af
te melden in het Ouderportaal. U kunt uw kind ook voor meerdere dagen tegelijk
afmelden, door de datum in te stellen. Dat voorkomt 7 afmeldingen per kind.

7 en 8 maart
Studiedagen—kinderen vrij!

De komende week
is het feest bij:

Schooltennis
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart gaat Tennisvereniging Leimuiden weer
schooltennis lessen geven aan de groepen 3 t/m 8. De lessen zijn tijdens de
reguliere gymlessen. Dit jaar is besloten om de tennislessen op de tennisbaan bij de vereniging zelf te geven. De kinderen lopen met de groepsleerkracht naar de tennisvereniging. Voetbalschoenen met noppen zijn verboden op de tennisbaan. Zorg dus voor geschikte stevige buitensportschoenen
en houd bij de sportkleding rekening met het weer. Mocht het echt slecht
weer worden verplaatsen wij de tennislessen naar het Spant.
Als er kinderen zijn met een eigen tennisracket mogen zij deze meenemen
naar school.
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5 feb
7 feb

8 feb
9 feb

Puk
Brandon
Ean
Anouk
Gijs
Nikki
Thijs
Sanne

7-8D
7-8A
7-8C
7-8B
2-3B
4-5-6D
1-2C
2-3B

