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Corona—update (versoepelingen), brief directie De Lei , Raportfolio– hoe bereiden we dat voor ,
Welkom!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Corona update—versoepelingen

Beste ouders, verzorgers,

De versoepelingen op een rij:
Vanaf 18 februari:
Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in
plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.
Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school (niet met halen en brengen, ook niet komende gespreksronde!*), ook zijn open dagen
weer mogelijk. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van
mondneusmaskers nog gehandhaafd worden.
Vanaf 25 februari:
Bovenstaande, aangevuld met:
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals
regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week
een zelftest te doen blijft.
*Op deze versoepelingen komen wij nog terug, maar t/m de voorjaarsvakantie laten
we het zoals het is. Ouders blijven buiten de hekken en de voortgangsgesprekken
van volgende week zijn nog online.
Wanneer mag uw kind naar school?
De actuele 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
directie@delei.wijdevenen.com
Besmettingen in gezinnen willen wij nog steeds graag weten, u kunt Nicky dan ook
een mail 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.
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Wij zijn ontzettend blij dat de
versoepelingen afgelopen
dinsdag werden aangekondigd. Dit betekent na de voorjaarsvakantie dat wij gesprekken, afsluitingen van thema’s,
informatieavonden etc. weer
‘live’ op school kunnen doen.
Vanwege praktisch oogpunt is
dit pas na de voorjaarsvakantie. Halen en brengen houden
we voorlopig zo. Dit geeft rust
op het schoolplein en in de
klassen ‘s morgens.
Wij zullen snel bekijken hoe
we ouders weer ‘live’ kunnen
meenemen in de onderwijsontwikkeling en meer betrokken op school kunnen laten
zijn. We zullen u daar zo spoedig mogelijk over informeren.
Weer terug naar ‘normaal’.

We hebben er naar uit gekeken en het lijkt nu eindelijk te
gaan gebeuren, fijn!
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei

Raportfolio—hoe bereiden we dat voor?
Morgen gaat het raportfolio 1 mee. Altijd een ‘spannend’ moment, hoe zijn de resultaten van het eerste half jaar en wat voor stukje heeft de juf of meester over de
kinderen geschreven. Maar hoe komt een raportfolio tot stand? Zeker nu de kinderen vanaf groep 4 niet meer de hele dag bij dezelfde leerkracht zitten.
Dit jaar hebben we vanaf unit 3 voor het eerst gebruik gemaakt van voorbereidingsblad. Alle kinderen hebben een eigen blad. Iedere leerkracht vult van zijn of haar
instructie groep bij rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven etc. in hoe de
leerling scoort, hoe de werkhouding is en of er opvallende zaken zijn. Zo is er voor
de stamgroepleerkracht een duidelijk overzicht en een goede overdracht. Deze formulieren zullen ook bij de oudergesprekken worden gebruikt. De stamgroepleerkracht vult natuurlijk het raportfolio aan met sociale vaardigheden, Engels, gym,
Leskracht en overige vakken die zij in de stamgroep volgen.
Voor unit 2 geldt dat de kinderen grotendeels bij de stamgroepleerkracht zitten.
Voor de instructieniveaus van groep 3 bij rekenen, lezen, schrijven, hebben de leerkrachten van groep een overdracht voor het rapport. De groepen 1 en 2 hebben
grotendeels instructie van hun eigen stamgroepleerkracht. Als dit bij een andere
leerkracht is, is daar na afloop van een activiteit een overdracht van.
We kijken er naar uit om jullie te spreken bij de voortgangsgesprekken, altijd fijn om
samen met jullie (en jullie kinderen vanaf groep 4) de ontwikkeling door te nemen.
Tot volgende week!

Gezocht!
Armin uit groep 4 is al een lange tijd zijn ‘Nemo en Dory’ vriendenboekje kwijt. Wie
heeft deze? Armin wil deze graag terug.

Welkom!
Deze week worden Fien en Jessica allebei vier jaar. Zij hebben al een paar keer mogen wennen op school. Nu zij vier worden mogen zij elke dag naar school, Fien in
groep 1/2A bij juf Gerda en juf Angelique en Fleur in groep 1/2B bij juf Mieke en juf
Gerda, Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op de basisschool!

Bingo!
Doen jullie ook mee met de online
bingo? Stichting Hobbyclub Vakantie
Kinderweek organiseert op zondag 20
februari om 14:00 uur een bingo. Er
zijn leuke prijzen te winnen en deelname is gratis! De link, bingokaarten en
uitleg zullen op vrijdag 18 februari
worden uitgedeeld op school. Dus zet
alvast een blok in je agenda!
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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!

Praktische informatie!
Via de hoofdingang naar binnen
U heeft het al een aantal keren gemerkt dat alle kinderen van groep 1, 2 en 3 bij een
harde wind via de hoofdingang naar binnen gaan.
Dit doen we voor de veiligheid van de kinderen, omdat de deuren aan de zijkant bij
harde wind hard dichtslaan. Als de wind in de middag niet is gaan liggen komen de
kinderen ook weer via deze deur naar buiten.
Fietsenstalling
Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen van groep 1 en 2 hun fiets op het grote
plein parkeren. De fietsen kunnen vooraan aan de linkerkant bij de zij ingang geparkeerd worden. Het eerste gedeelte is dan voor hen gereserveerd.
De eerste week zullen de teamleden erbij staan om dit te begeleiden.
De fietsenstalling waar de groepen 1 en 2 nu staan is vanaf de voorjaarsvakantie
alleen bestemd voor het personeel van De Lei.
Deze fietsenstalling zal dan ook altijd afgesloten zijn.
We vragen de oudere kinderen om hun fiets niet meer vooraan te parkeren maar
even een stukje door te lopen.
Na schooltijd spullen halen in school.
Het kan gebeuren dat de kinderen na schooltijd iets op willen halen van school wat
zij vergeten zijn. Dit kan natuurlijk altijd, de BSO is dan ook aanwezig. Graag vooraf
even bellen.
Na zes uur is dit niet meer mogelijk. Het schoonmaakpersoneel is dan aanwezig en
zij doen voor niemand de deur open, volgens afspraak.
Vroeg op het schoolplein
Het gebeurt regelmatig dat er heel vroeg al kinderen op het schoolplein aanwezig
zijn. Er is dan nog geen toezicht, maar er ontstaan soms al wel akkefietjes. Het is fijn
als de kinderen pas vanaf 08.15u op het schoolplein lopen.
In het weekend niet op het plein
De laatste tijd zijn er regelmatig kinderen op het weekend op het schoolplein aan
het spelen. Dit is echter niet de bedoeling. Na 18.30u doordeweeks en de gehele
zaterdag en zondag is het schoolplein gesloten.
Er is voldoende ruimte rondom de school om te spelen.
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De komende week
is het feest bij:
19 feb
22 feb
23 feb

Selina
Rayven
Jette
Stephanie
Cailin

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

