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Kijkochtend!, Schoolreis gr 4—8, gevonden voorwerpen, Bericht vakantie kinderweek En nog
veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Studiedag 25 mei
Volgende week woensdag zijn de kinderen vrij, er is een studiedag. Tijdens deze dag
verdiepen we ons verder in het unitonderwijs. Samen met Edupos, onze begeleider op
unitonderwijs, kijken we wat goed gaat, maar kijken ook naar punten die we kunnen
verbeteren of efficiënter kunnen. Daarbij kijken we naar de onderwijsvisie, deze gebruiken we om ons onderwijs verder in te richten en passen we de visie aan waar nodig.
We leggen de laatste hand aan de formatie van volgend schooljaar, welke leerkracht
komt waar en hoe richten we de zorg verder in. Ook buigen we ons over de groepsindeling. Ouders van unit 2 hebben vanmorgen een brief gekregen, waarin wij hebben uitgelegd dat we volgend jaar net als unit 3 en 4 gaan werken, in stamgroepen van verschillende leeftijdsgroepen. Daar komt een nieuwe groepsindeling. De kinderen van de huidige groep 3 worden verdeeld over de stamgroepen in unit 3 en de kinderen van de huidige groep 6 worden verdeeld over de stamgroepen in unit 4. De kinderen van de huidige
groepen 4 en 5 blijven in de stamgroep, er gaat alleen een groep af (huidige groep 6) en
er komt een groep bij (huidige groep 3). Naar deze indelingen zullen we goed kijken.
Mocht u hier input over willen geven kunt u hierbij bij de stamgroepleerkracht terecht.
De indeling en formatie zal op vrijdag 10 juni gedeeld worden met u.

Beste ouders, verzorgers,
We kunnen terugkijken op
een geslaagde schoolreis en
het onderbouwfeest. Wat een
geluk met het weer, dat
maakt zo’n dag nog iets feestelijker!
Volgende week woensdag
hebben we een studiedag (zie
deze nieuwsbrief) en daarna
een lang weekend vanwege
Hemelvaart.
Daarom volgende week geen
nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief ver-

Onderbouwfeest
Voor unit 2 was er een speciaal feest geregeld voor de woensdag. Zij hadden indianenfeest. De school was omgetoverd tot een echt indianendorp. Overal stonden tipi's,
waren er totempalen te vinden en de kinderen hadden allemaal een eigen
indianenshirt gemaakt.
Er waren ook een hoop indianenactiviteiten te doen. Zo konden de kinderen een
ketting maken, spoorzoeken en moesten ze een rivier oversteken waar echte krokodillen te vinden waren. Buiten stonden er springkussens en er was een echte poppenkastspeler. Als kers op de taart hebben we ook nog pannenkoeken met elkaar gegeten als lunch.
Kortom: Het was een geslaagde dag. De kinderen (en
juffen) hebben enorm genoten. Hulpouders; bedankt
voor het meedenken, het pannenkoeken bakken en het
helpen om een geslaagde dag voor de kinderen te realiseren!
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schijnt 29 mei.

Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Kristel en Nicky

Directie De Lei

Schoolreis unit 3
In Dierenpark Amersfoort hebben wij een geslaagd schoolreisje gehad. Het weer
was perfect met een beetje zon en wolken. De kinderen hebben veel gezien en zich
ook prima vermaakt in de speeltuin. Met elkaar hebben we ook genoten van een
ijsje, dat was een lekkere verkoeling. De OR had nog gezorgd voor een tussendoortje
van fruit, chips en een snoepje. We hopen dat de kinderen terugkijken op een leuk
schoolreisje. We willen alle ouders die hebben geholpen om dit schoolreisje te realiseren bedanken.

Schoolreis unit 4
Woensdag half negen, check, iedereen aanwezig! In de nieuwe groene hesjes liepen we
naar het parkeerterrein van de Kickers, waar 2 bussen op ons stonden te wachten! Er
stonden er weliswaar 4, maar de andere 2 waren voor unit 3. Iedereen had al snel een
plaatsje en na een lastig bochtje vertrokken we richting 010, bestemming Diergaarde
Blijdorp. De leiding had een mooi verzamelpunt uitgekozen om later te lunchen en tassen achter te laten. Na een korte instructie ging iedereen op eigen gelegenheid, in
groepjes, niemand mocht alleen lopen, door het park. Plattegrond uiteraard op zak! We
hadden prachtig weer en regelmatig kwamen er groepjes langs de verzamelplaats om
hun neus even te laten zien, wat te drinken of te snoepen of gewoon even uitpuffen. Er
was natuurlijk steeds leiding aanwezig of ze liepen mee met een groepje. We zaten vlakbij de leeuwen, maar het park was best groot, heel veel dieren, en natuurlijk verdwaalden sommigen in de wirwar van paadjes, maar uiteindelijk kwamen ze toch weer uit bij
de strategisch uitgekozen verzamelplek. De organisatie/ouderraad had de versnaperingen uitstekend voor elkaar en er werd gretig gebruik van gemaakt en natuurlijk ook van
het ijsje aan het eind. Op tv zie je dan altijd een bus vol uitgeputte kinderen slapend in
de bus op de weg terug, maar niets van dat bij de kinderen van De Lei. Er kon nog behoorlijk wat geluid geproduceerd worden in de bus en van slapen is het die avond hopelijk gekomen. Al met al een zeer geslaagd schoolreisje met veel enthousiaste verhalen
van de kinderen! Dank aan alle hulpouders die mee waren!!

Open dag aanstaande zaterdag
Aanstaande zaterdag opent De Lei haar deuren. Alle dorpsbewoners, en andere
geïnteresseerden, zijn welkom (10.00uur—14.00uur) om ons prachtige gebouw van
binnen te komen bekijken. In de bijlage vindt u de poster’; “Zegt het voort!”

Welkom
Nela wordt komende week vier jaar oud!
Zij komt bij juf Ellen in groep 1-2C. Wij wensen Nela een
fijne en leerzame tijd toe op De Lei!

Wie wil helpen wassen?
Gisteren zijn de nieuwe hesje voor het eerst gebruikt voor het schoolreisje.
Alle kinderen waren goed herkenbaar in deze hesjes. De hesjes willen we graag
weer schoon opbergen en staan in tassen klaar om gewassen te worden. We zoeken
nog een aantal ouders om dit te doen. Wie wil helpen?
U kunt ze ophalen bij juf Alie.
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AGENDA
21 mei
Open dag De Lei
10.00-14.00
25 mei
Studiedag– alle kinderen vrij!
26 en 27 mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij!
6 juni
2e Pinksterdag—alle kinderen vrij
22 juni
Informatieavond De Lei— 20.00uur
24 juni
Studiedag– alle kinderen vrij!

De komende weken
is het feest bij:
20 mei
24 mei
25 mei
28 mei
30 mei

31 mei

Keira
Luna
Sef
Denzel
Talitha
Nardos
Harlow
Daan
Leela

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

