Jaargang 3 | nummer 27 | 7 april 2022

Bericht van de MR!, Koningsspelen, Vakantierooster 2022-2023, Jurre is geboren!! En nog veel
meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Bericht van de MR!
Voor de oudergeleding van de MR (medezeggenschapsraad) zoeken we nieuwe leden.
Wat doet de MR ?
De MR werkt nauw samen met de directie en wordt gevormd door 3 ouders en 3
personeelsleden.
In de MR praat u mee over allerlei onderwerpen rondom de kwaliteit van het onderwijs, het beleid, het gebouw en de voorzieningen etc. Bovendien is de MR onderdeel
van de Kindcentrumraad de Lei, waarbinnen we ook met Floreokids samenwerken
voor overkoepelende onderwerpen.
De MR functioneert als een klankbord en sparringpartner voor het team en de directie. We denken kritisch maar opbouwend mee inzake beleidsvoornemens en nieuwe
ontwikkelingen.
Voor de medezeggenschap zijn er bij wet vastgelegde bevoegdheden op bepaalde
onderwerpen, afhankelijk van het onderwerp is dat informatie-, advies- of instemmingsrecht, lees meer hierover op de website https://www.ikcdelei.nl/mr

Beste ouders, verzorgers,
Zoals u wellicht al op de
‘socials’ voorbij heeft zien
komen, hebben we volgend
schooljaar vacature ruimte.
We voegen de vacature voor
De Lei ook toe in de bijlage.
Bent u of kent u iemand die
geïnteresseerd is in deze
baan? Reageer!
Delen in uw omgeving/ netwerk wordt gewaardeerd.
Er is ook ‘vacature-ruimte’ in
de medezeggenschapsraad

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar ouders die:

•
•
•

volgend schooljaar, in deze
nieuwsbrief meer informatie.

zich sterk betrokken voelen bij de school
open en kritisch zijn

het belang van school en íedere leerling voorop kunnen stellen
aanwezig kunnen zijn bij de vergaderingen en tijd kunnen steken in de voorbereiding
(stukken lezen)
Specifieke kennis of ervaring rondom medezeggenschap is niet vereist, MR leden
hebben recht op scholing en kunnen via diverse cursussen hun kennis over medezeggenschap uitbreiden. Als MR vergaderen we 6 keer per jaar, de bedoeling is om dit
afwisselend digitaal of op de Lei te doen.
Komt u onze MR versterken ?
Lijkt het u leuk om zitting te nemen in onze MR, mail ons dan op
lei-mr@wijdevenen.nl.
Ook als u nog vragen heeft of eerst eens wat meer van één van de huidige MR leden
wilt horen dan kunt u ons mailen op bovenstaand adres, of één van de ouder-leden
aanspreken: Chantal Verhaar (moeder van Matthijs), Violeta Djordevic (moeder van
Julia) of Hester Beelen (moeder van Jack en Huub).
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Daarnaast feliciteren wij juf
Petra van harte met haar
zoon Jurre.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Kristel en Nicky
Directie De Lei

Kijkochtend
Twee weken geleden hebben we in bij de nieuwsbrief een tijdlijn Ouderbetrokkenheid gedeeld. Een tijdlijn waarin u heeft kunnen lezen hoe wij
u, als ouders, weer mee kunnen laten kijken en laten genieten van uw
kind(eren) op school.
21 april is de tweede kijkochtend gepland. De eerste was begin november en na alle coronaperikelen is het weer mogelijk. De kijkochtend start
om 09.00uur en duurt tot 10.15 uur. In deze tijd kunt u binnenwandelen.
U wordt ontvangen in de hal met een kopje koffie of thee en kunt daarna
de units bekijken. Of andersom natuurlijk! Om de rust in de school te
bewaren zullen er per keer ongeveer 5 ouders naar de units gaan. Zodra
er een groepje klaar is, kan het volgende groepje naar binnen. De leerkrachten zijn aan het lesgeven, zij kunnen helaas geen vragen beantwoorden.
Mocht 21 april niet uitkomen? 16 mei en 22 juni staan de volgende kijkochtend gepland. Leuk als u kunt komen kijken!

AGENDA
13 april
Voetbaltoernooi
Groepen 7-8
14 april
Lente feest
15 april
Goede Vrijdag– VRIJ!
18 april
2e Paasdag– VRIJ!
19 en 20 april
Schoolfotograaf
21 april
Kijkochtend ouders
09.00-uur10.30uur
22 april
Koningsspelen tot 13.00uur

Hoera! Jurre is geboren!

25 april t/m 6 mei
Mei vakantie

Vorige week donderdag 31 maart, kregen we een mooi bericht van juf
Petra. Zij is bevallen van een kerngezonde zoon: Jurre.
Wij wensen juf Petra en haar man Bart en natuurlijk trotse zus Suze
een mooie kraamtijd toe.

18 mei
Schoolreis gr 4 t/m 8
Onderbouw feest unit 2
21 mei
Open dag De Lei
10.00-14.00
25 mei
Studiedag– ALLE KINDEREN VRIJ!
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Koningsspelen—herhaling!
Vrijdag 22 april gaan de koningsspelen 2022 van start! Het belooft een sportieve,
gezellige dag te worden. Na het succes van vorig jaar zal de opzet ongeveer hetzelfde zijn. De kinderen moeten op normale tijd op school zijn. Tussen 8:30 en
9:00 openen we vervolgens buiten de koningsspelen met het hele IKC. Na de feestelijke opening en Koningsspelen-dans gaan we per unit uiteen om sportieve activiteiten te doen. Een aantal activiteiten zullen buiten plaatsvinden, maar ook in
de zalen van het Spant. Uiteraard is het voor de zaalactiviteiten verplicht om gymschoenen te dragen. Wat betreft kleding is niets verplicht, maar sportieve kleding
in oranje tint staat altijd goed! Het thema van dit jaar is namelijk ook: Voel je Fit!
Voor de kinderen uit unit 2 zijn er activiteiten op en rond het schoolplein georganiseerd. Voor deze activiteiten zijn we nog hard op zoek naar ouders die het leuk
vinden om te helpen bij de spelletjes. Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u zich opgeven bij de juf van de stamgroep van uw kind.
De kinderen van unit 3 en 4 gaan een sportieve dag tegemoet in het Spant en bij
de sportvelden van de tennis en de voetbal. Hier worden verschillende clinics
georganiseerd door verenigingen uit Leimuiden en omgeving. Voor de tennis zijn
gymschoenen met vlakke zolen verplicht. Bij de voetbal kunnen we gebruik maken van het kunstgrasveld, maar kinderen moeten dan wel voetbalschoenen met
noppen aan. We maken hier dus een verdeling tussen voetballen mét voetbalschoenen en zonder. Het niet hebben van voetbalschoenen is dus geen probleem,
die kinderen kunnen op het grasvoetbalveld terecht.
Rond 12 uur verzamelen alle groepen zich weer in de klas. Dan sluiten wij de Koningsspelen af met de Koningsspelenlunch, verzorgd door de Ouderraad! Na de
lunch zijn de kinderen om 13:00 vrij en kunnen ze, indien van toepassing, opgehaald worden bij school. Tussendoor wordt er door de ouderraad nog iets te eten
en drinken geregeld, maar zelf iets extra's meenemen mag natuurlijk altijd.
Veel plezier allemaal, De commissie Koningsspelen
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De komende week
is het feest bij:
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april

Mila
Tess
Marijn
Lucia
Dennis
Rocco
Feline

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

Vakantierooster 2022-2023
In de bijlage van deze nieuwsbrief het vakantierooster van volgend schooljaar. De
vakanties, de feestdagen, de studiedagen en de dagen dat de kinderen om
12.00uur / 13.00uur uit zijn, zijn hierop vermeld. De MR heeft het vakantierooster
goedgekeurd. Dit rooster verschijnt in de loop van volgende week ook op de website en in het Ouderportaal. De agenda van het Ouderportaal kunt u ook koppelen
aan uw eigen digitale agenda. Zo mist u nooit een activiteiten of een vrije dag!

Voetbaltoernooi
Volgende week woensdag is het jaarlijkse voetbaltoernooi in Roelofarendsveen voor groep (7/) 8.
Twee jaar lang is deze vanwege de coronamaatregelen niet door gegaan, dus wij doen dit keer voor
het eerst mee als ‘De Lei’. Daar hoort natuurlijk
een nieuw tenue bij: samen met de Ouderraad
hebben we hiervoor gezorgd. We hopen dat het
geluk brengt. Zet ‘m op voetballers!
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