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Leerlingraad, Gezocht en aangeboden ,
Raportfolio , corona-update en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Verslag leerlingenraad
Afgelopen dinsdag was de derde leerlingenraad van dit schooljaar. Thijs en Diego van
deze raad, (gr. 8) hebben twee vragen:
“Hallo mensen wij willen jullie wat vragen,
willen jullie niet op het fietspad gaan staan als de school begint of eindigt, dit zorgt
voor gevaarlijke situaties.”

Beste ouders, verzorgers,
Fijn om te zien dat de meeste
klassen weer gevuld zijn met
kinderen. Er zijn een paar
kinderen ziek of afwezig,
maar grotendeels is iedereen

In mei gaan wij op schoolreis, deze is al geboekt, maar wat vinden jullie een leuke
bestemming? Willen jullie dit in de ideeënbus stoppen? Ook andere ideeën kunnen
in deze bus. Deze staat boven aan de trap. Groeten, de leerlingenraad.

op school. Goed om te zien.
We werken toe naar de
raportfolio’s en de gesprek-

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.

ken. Dit jaar voor het eerst na
een half jaar unitonderwijs.
En dat vraagt wel enige voorbereiding van het team. Waar
je voorheen grotendeels de
hele dag dezelfde kinderen in
de klas had, is dat soms nu
anders. Hoe we dit voorbereiden kunt u volgende week
uitgebreid lezen in de nieuwsbrief.
Als de rapportage map nog
thuis ligt, wilt u deze dan zo
snel mogelijk inleveren op

school?
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei
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Corona update
Deze week is meester Brian nog thuis, hij is nog niet klachtenvrij, ook juf Chanel is
thuis, na een positieve test. Gelukkig hebben we voor de groep van juf Chanel elke
dag een oplossing kunnen vinden. Er zitten een paar kinderen thuis in quarantaine,
maar De Lei lijkt over de ergste piek heen (afkloppen..).
Deze week zijn er opnieuw zelftesten uitgedeeld van groep 6 t/m 8. Mocht uw kind
geen testen mee naar huis hebben genomen, geef dit dan aan, dan geven we het
alsnog mee. Inmiddels is de voorraad voldoende aangevuld.
Wanneer mag uw kind naar school?
Er is een nieuwe beslisboom, zie Download de actuele beslisboom kinderen naar
kinderopvang / school? (boink.info)
Simpel gezegd: bij klachten blijft uw kind thuis, tenzij negatief getest (zelftest/GGDtest)
Wanneer hoeft uw kind niet in quarantaine?
Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Mocht u nog vragen hebben, of twijfelen? Dan kunt u Nicky een bericht sturen via
info@delei.wijdevenen.com
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.

AGENDA
18 februari
Raportfolio 1 mee
Groep 1 t/m 8
21 februari t/m 24 februari
Voortgangsgesprekken
25 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
7 en 8 maart
Studiedagen—kinderen vrij!

De komende week
is het feest bij:

Gezocht en aangeboden!
Gezocht:
Wie heeft er een gras kantenmaaier staan en doet er niets meer mee? Om
het gras bij de kleuters bij te houden zijn wij hiernaar op zoek. Heeft u iets
geef dit dan even door aan juf Alie.
Blauwe grote container
We hebben op school een grote blauwe container staan met een slot ( geen
sleutel) welke we niet gebruiken. U kunt hem voor 15,00 ophalen. Wie zich
het eerste meldt kan hem voor 15 euro ophalen. Mail dan naar
a.straathof@wijdevenen.nl
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