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Studiedagen, Vandalisme op De Lei ,
Koffie ochtend family factory , aangeboden en praktische
informatie!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Studiedagen 7 en 8 maart
Maandag en dinsdag hebben wij twee intensieve studiedagen gehad. We hebben
geanalyseerd naar aanleiding van de ‘middentoetsen’ die zijn afgenomen. Wat is er
goed gegaan en wat kunnen we daarnaast doen om de resultaten naar boven te krijgen? We zijn hierbij onder andere begeleid door Edupos. Zij ondersteunen ons met
het optimaliseren van ons unitonderwijs. Ook Barbara, intern begeleider op De Lei,
heeft meegekeken en alle interventies en veranderingen zijn beschreven in de verschillende unitplannen die wij hebben.
Dinsdag hebben we begeleiding van Leskracht gehad, om vanaf groep 4 taal te koppelen aan Leskracht. Het nieuwe thema ‘Flora en Fauna—weer naar buiten!’ is opgezet en ingericht.
Daarnaast is Anouk Otto van IVN gekomen om ons meer informatie te geven over het
Tiny Forest wat op de plek van de onderbouwlocatie (Schakel) is geplant. Wat is een
Tiny Forest en nog belangrijker; wat kunnen we ermee met de leerlingen. We hebben opdrachtkaarten en leuke activiteiten aangereikt gekregen om met de leerlingen
aan de slag te gaan, hup de natuur in!
Kortom: het waren twee volle dagen, maar we hebben de plannen voor komend half
jaar goed kunnen uitwerken!

Minder leuk nieuws!
Toen wij maandag weer terugkwamen van vakantie hadden we geen leuke verrassing. Er
waren twee ramen kapot gegooid aan de achterzijde van
De Lei. Er lagen twee grote stoeptegels bij. Dit is in het
weekend gebeurd. Als u iets weet of u heeft iets gezien
kunt u dit melden bij juf Nicky.
De wijkagent is ook op de hoogte. Er zal aangifte worden
gedaan.
In de tijd dat we in het nieuwe gebouw zitten zij er inmiddels al vijf ramen beschadigd of kapot gegooid. Dit is een
grote kostenpost voor De Lei. Laten we met elkaar alert
zijn op dit gedrag. Ziet u iets wat niet in de haak is meldt
het dan bij de politie en op school.
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Beste ouders, verzorgers,
Na een zonovergoten vakantie zijn we gisteren weer van
start gegaan.
Komende periode staat in het
tekenen van het thema Flora
en Fauna—weer naar buiten!
Naast de reguliere lessen
staan er ook een aantal leuke
activiteiten op de planning;
verkeerslessen (we kunnen
jullie hulp gebruiken!), het
Lentefeest (voorheen Pasen),
het voetbaltoernooi voor
groep 7-8 en de Koningspelen. Genoeg om naar uit te
kijken.
Fijn dat u ons hierbij weer
kunt helpen, of aanwezig kunt
zijn. De leerkrachten zullen
via de weekberichten laten
wanneer en wat er op de
planning staat!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei

Corona update
Deze week zijn er enkele leerlingen thuis in quarantaine vanwege een besmetting.
Fijn als u dit doorgeeft via directie@delei.wijdevenen.com
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
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.

Aangeboden!
Nog steeds in de verkoop. Diverse tafels en stoelen. Tafel voor 10 euro per stuk en
stoelen 2,50 per stuk. Zijn nog mooi voor een tweede ronde en superhandig. Heeft
u interesse mail dan even naar a.straathof@wijdevenen.nl. Mocht het deze dagen
niet verkocht worden, gaan de meubelen mee naar Gambia, met de verhuizing van
IKC Het Woud in Rijnsaterwoude.

Welkom!
Zaterdag wordt Jane vier jaar. Jane komt bij juf Ellen in groep 1/2C. Jane
is al een paar keer komen kijken in de klas en mag vanaf volgende week
elke dag naar school. Wij wensen haar een fijne en leerzame tijd toe op
De Lei!
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AGENDA
21 februari t/m 24 februari
Voortgangsgesprekken
14 maart
Verkeersles groep 7-8
15 maart
Verkeersles groep 5-6

16 maart
Verkeerslessen unit 2
21 maart
Verkeersles groepen 4
13 april
Voetbaltoernooi
Groepen 7-8
14 april
Lente feest

Praktische informatie!
Fietsenstalling - herhaling!
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.

De komende week
is het feest bij:
11 maart
15 maart
16 maart

Family Factory gaat weer van start!
Andere ouders leren kennen of juist bijkletsen? Even een ander uitje met je
peuter. Lekker samen met andere kindjes spelen. Het kan allemaal weer. De
Family Factory start met de koffieochtenden op woensdag 23 maart van 8.30
-9.30 uur op school. Er is koffie en thee en voldoende speelmogelijkheden
voor kinderen van 0-4 jaar. De directeur van school en het locatiehoofd van
Floreokids zijn er ook bij.
De data van de komende koffieochtenden zijn: 23 maart, 7 april, 11 mei en 9
juni. Zet de data in je agenda en kom gezellig langs!

Kinderkoor
Vanaf maart kunnen kinderen van 5 en 6 jaar ook komen zingen bij het kinderkoor
Akkoord! Kinderen van deze leeftijd kunnen de teksten nog niet lezen. Dat is ook niet
nodig want door middel van korte liedjes kun je uit het hoofd en uit volle borst meezingen. De repetitie zijn op vrijdag 11 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni en 1 juli van 14.30 –
15.30 uur in de Priester Hendrikzaal naast de St. Jan de Doper op de Willem van der
Veldenweg 61.
Ongeveer eenmaal per maand kunnen de kinderen ook meezingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan de Doper. Zingen zorgt voor plezier. Het is een leuke manier om
gevoel voor ritme te krijgen, zelfvertrouwen op te bouwen en met elkaar iets moois te
creëren. Bij de gezinsdiensten zijn er veel gezinnen aanwezig en kunnen de kinderen
na de mis nog lekker even met elkaar spelen terwijl de ouders koffie drinken.
Deelname is gratis. Vragen kun je stellen aan dirigente Marina 06 1213 6308.
IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie 0172—509295
| E-mail: directie@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl

Chizka
Carmen
Chad
Dex

4-5-6A
7-8A
2-3B
7-8B

