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Lentefeest, Schoolfotograaf , welkom! ,
laatste corona update! En nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Lentefeest
We zijn superblij dat we weer een flinke activiteit kunnen en mogen organiseren na
twee jaar waarbij we met strikte coronaregels of zelfs quarantaine te maken hadden.
Voor het Lentefeest op 14 april zijn we van plan flink uit te pakken voor alle kinderen
van de school. We hebben bedacht om in de wijk/in het dorp een vossenjacht te organiseren voor de kinderen. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw zullen na elkaar een Vossenjacht gaan lopen. Een vos is iemand die in de wijk, opvallen voor de
onderbouw, minder opvallend voor de bovenbouw, rondlopen of aan het werk zijn
(onderbouw: verkleed als dier of bloemenmeisje etc. Voor de bovenbouw: als tuinman, of glazenwasser, iemand die met een rollator loopt.....) en we hebben nog veel
meer ideeën of u heeft zelf een idee). Voor deze groepen hebben we flink wat hulpouders nodig die óf als vos, óf als begeleid(st)er van een groepje kinderen zich in willen zetten.
De tijden op 14 april zijn:
Unit 2: 09.00 - 10.30 u
Unit 3: 10.30 - 12.00 u
Unit 4: 12.30 - 13.30 u
Wanneer u zin heeft om met een groepje kinderen binnen de wijk rond school te
lopen, geeft u zich dan op als begeleider. We denken dat de kinderen dat prachtig
zullen vinden.
Hebt u een superidee voor het spelen van de vos, of u wilt wel vos zijn en ik hoor wel
als wat, geeft u zich dan op. Maakt het u niet uit, dan kunt u zich natuurlijk ook opgeven.
Opgeven via ouderportaal kan bij:
Unit 2: Juf Angelique
Unit 3: juf Jeanine
Unit 4: meester Frans

Beste ouders, verzorgers,
Achter de schermen zijn er
verschillende werkgroepen
van ouders (OR), leerkrachten
en medewerkers van het kinderdagverblijf bezig om het
Lentefeest, de Koningspelen,
het onderbouwfeest en het
schoolreisje te organiseren.
Activiteiten die wij, als De Lei,
nog niet hebben ondernomen, of in versoberde versies
hebben moeten vieren. Wat
kijken we er naar uit om deze
feesten te vieren. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Deze week een oproep
voor het Lentefeest, doet u
mee?
Volgende week woensdag is
de eerste koffieochtend van
de Family Factory, fijn om u
weer te ontmoeten!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Directie De Lei
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Laatste corona-update
Afgelopen twee jaar hebben we iedere nieuwsbrief een corona-update
gegeven. Over besmettingen, regels, quarantaines, versoepelingen,
klachten, testen enz.
Nu ook het preventief tweemaal in de week testen vervalt, vervallen
(bijna) alle maatregelen op school. De laatste: thuis blijven met klachten
en dan (zelf-) testen blijft staan. Ook blijven we nog graag op de hoogte
van een coronabesmetting van een leerling. Voldoende is om dit bij de
leerkracht te melden.
Hier en daar zijn namelijk nog wel besmettingen en dat zal vermoedelijk
nog wel zo blijven. In het geval van een positief geteste leerkracht krijgt
u bericht hoe de groep dan vervangen zal worden.
Mocht er aanleiding zijn, zullen we u in de nieuwsbrief een nieuwe update geven, maar niet meer iedere week.

Schoolfotograaf
Dinsdag 19 april en woensdag 20 april komt de fotograaf alle kinderen
weer op de foto zetten. In de bijlage de brief vanuit de fotograaf meer informatie over de achtergrond van de foto’s etc.
Dit jaar mogen ook de broertjes en zusjes weer op de foto. Zowel broertjes/ zusjes die op de basisschool zitten, als van ‘buitenaf’’. Dit moment is
woensdag 20 april na schooltijd. Een week van tevoren liggen hiervoor intekenlijsten op school. Exacte data hiervoor volgt!!
De overige foto’s (individueel en groepsfoto’s) worden tijdens schooltijd
gemaakt. Het schema is als volgt:
Dinsdag 19-4

Woensdag 20-4

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

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

AGENDA
21 maart
Verkeersles groepen 4
13 april
Voetbaltoernooi
Groepen 7-8
14 april
Lente feest
19 en 20 april
Schoolfotograaf
22 april
Koningsspelen tot 13.00uur
25 april t/m 6 mei
Mei vakantie
18 mei
Schoolreis gr 4 t/m 8
Onderbouw feest unit 2
25 mei
Studiedag– ALLE KINDEREN VRIJ!

De komende week
is het feest bij:
18 maart
19 maart

20 maart

Welkom!
Deze week wordt Feline vier jaar. Feline komt bij juf Gerda en juf Angelique in groep 1/2A. Feline 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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23 maart
24 maart

Keano
Ayden
Sarah
Lieke
Lara
Diego
Guusje
Teun
Rosalien

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

