
 In deze nieuwsbrief:  Terugblik schooljaar, afscheid , overig 

nieuws, zomervakantie!, en nog veel meer! 
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Welkom (terug) op De Lei 
De kop is er af; we zijn begonnen. Wij hopen dat iedereen goed uitgerust is en goed 

van start is gegaan. Vorige week hebben we met het team twee studiedagen gehad 

en zijn goed van start gegaan. Voor dit jaar hebben we ons zelf natuurlijk een aantal 

doelen gesteld. Dit altijd met onze visie en kernwaarden in het achterhoofd. Angéli-

que de Roos van ’De Roos Visuals’, heeft ons schoolplan in een visual (tekening) 

weergegeven. Wij zijn hier trots op en delen deze hier dan ook graag! Onderstaande 

afbeelding is ook terug te vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief, zodat u kunt 

inzoomen en deze goed kunt bekijken! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wat fijn om jullie afgelopen 

maandag allemaal weer te 

verwelkomen op het plein en 

in school. 

 

Voor de kinderen (en leer-

krachten) was het een leuke, 

maar soms ook spannende 

start. Een nieuwe groep, een 

nieuwe unit, voor sommige 

een nieuw rooster. Toch za-

gen we maandag al een goe-

de  sfeer en rust op de units.  

De kinderen gingen blij naar 

buiten en de leerkrachten 

keken voldaan terug op de 

start. Hier kunnen we alleen 

maar trots op zijn. 

 

Op naar een goed schooljaar! 

 

 

Veel leesplezier, 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 

De schoolgids voor dit schooljaar is af en goedgekeurd door de MR. De 

schoolgids is te vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief en op School-

gids (ikcdelei.nl)   

 In deze schoolgids vinden jullie meer informatie over onze school, ons 

onderwijs, de opbrengsten, de zorgstructuur en praktische informatie. De 

opmaak is anders dan jullie van ons gewend zijn. Wij hebben dit jaar de 

informatie van www.scholenopdekaart.nl gebruikt om de schoolgids in te 

richten. Mochten jullie vragen hebben; jullie weten ons te vinden! 

https://www.ikcdelei.nl/de-schoolgids
https://www.ikcdelei.nl/de-schoolgids


AGENDA 

29 augustus 

19.00-20.00 informatieavond unit 4 

30 augustus 

19.00-20.00 informatieavond unit 3 

20.15-21.15 informatieavond unit 2 

5 september—8 september 

Startgesprekken 

7 september 

Family factory koffie ochtend 

(voorleesochtend) 08.30u 

8 september 

Deze week geen nieuwsbrief 

22 september 

Family factory koffieochtend 08.30u 

29 september 

Studiedag—KINDEREN VRIJ! 
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Startgesprekken en onderwijsbehoeftenblad 

Vandaag hebben alle kinderen (uitzondering van kinderen die in de vakantie 4 jaar 

zijn geworden) een onderwijsbehoeftenblad mee gehad. Hier zit ook een uitlegblad 

bij. De bedoeling is dat jullie als ouder samen met jullie kind dit blad in vullen. Het 

vormt de basis van het startgesprek (kennismaken met de stamgroepleerkracht). 

Het onderwijsbehoeftenblad komt vanaf groep 4 in de werkmap terecht. In unit 2 

wordt dit blad bewaard in de rapportagemap. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar de brief die erbij zit.  

De startgesprekken op maandag, dinsdag  en woensdag vinden plaats op school. De 

startgesprekken van donderdag vinden online plaats. U krijgt dan via ouderportaal 

een link gestuurd. Op school is de volgende indeling van toepassing: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor unit 2: jullie kunnen buiten-

langs via de klassendeur naar binnen. Groep 1-2-3B kan via de bovenbouwingang 

naar boven. Unit 3 en 4: jullie kunnen via de bovenbouwingang naar binnen. 

Groep 7-8C, via hoofdingang naar binnen. 

 

Groep 1/2/3 A In stamgroep  

Groep 1/2/3B  In kantoor 1 bovenaan de 

trap  

Groep 1/2/3C  In stamgroep  

Groep 1/2/3D  In stamgroep  

Groep 1/2/3E  In stamgroep  

Groep 4/5/6a  In stamgroep  

Groep 4/5/6b  In IB kantoor boven 

Groep 4/5/6c  In stamgroep  

Groep 4/5/6d  In directiekantoor boven 

Groep 4/5/6e  In stamgroep  

Groep 7/8a  In kantoor naast 

lift boven 

Groep 7/8b  In stamgroep 

Groep 7/8c  In teamkamer  

Groep 7/8d  In stamgroep 

Welkom op De Lei! 

Na de vakantie zijn er een hoop nieuwe leerlingen gestart. Dascha, Arina, Evi, Isa en Sem 

zijn verhuisd en in Leimuiden komen wonen. Zijn starten in unit 2 en 3. Annabelle, Jay-

son, Nahom, Rosalie zijn in de vakantie vier jaar geworden en mogen nu ook elke dag 

naar school. Zij zijn gestart in unit 2. 

Ook hebben wij twee nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen. Juf Wieske en juf Maai-

ke zijn gestart in unit 4. Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Lei! 
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Multisport 

Multi-Sport is het gratis programma voor alle kinderen van 5 tot en met 

12 jaar die in twee groepen worden verdeeld. Iedereen die graag meer 

of beter wil bewegen is welkom. En het makkelijke: Multi-Sport wordt 

in het Spant georganiseerd.  Het programma is toegankelijk voor alle 

kinderen, alleen moet iedereen wel zelfstandig naar het Spant komen. 

Mocht je dus op de BSO zitten moet jij, of je ouders, dit met de BSO 

begeleiders regelen. Door veelzijdig bewegen stimuleert Multi-Sport om 

meer en beter te bewegen. Motorisch vaardig en met plezier, zal een 

kind sneller doorstromen naar het bestaande sport- en beweegaanbod 

en zal hij of zij dit langer blijven beoefenen. 

  

Iedere dinsdag middag (m.u.v. de schoolvakanties)  mag van 14.15 tot 

15.15 de leeftijd 5 tot en met 8 jaar komen sporten. En van 15.15 tot 

16.15 de kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Tijdens Multi-Sport staan de 

grondvormen van bewegen centraal, verpakt in sport en spel! 

 

Mocht je willen meedoen meld je dan aan via deze link. Ook als 

je op de BSO zit. 

 

5 jaar t/m 8 jaar: https://forms.gle/JrxPyhVTqFxKT85C8  

9 t/m 12 jaar: https://forms.gle/YZCyyEY7yfJsKGNm7  

 

  

Zien we jullie snel? 

  

Sportieve groetjes, 

  

Sportcoach Femke 

Sportbedrijf Kaag en Braassem 

  

   

De komende week 

is het feest bij: 

26 aug Fayeline 7-8B 

27 aug Eshantiël  4-5-6A 

  Faelan 1-2-3D 

28 aug Mylan  4-5-6C 

29 aug Skyler  1-2-3D 

  Tara  7-8-B 

 

 

  

Inloopweken 

In juni hebben we een informatieavond met jullie gehad en daaruit kwam 

naar voren dat af en toe een inloopochtend minder fijn is dan ‘spontaan’ 

mee naar binnen lopen. Om dit toch wat meer te structureren en de rust in 

school te bewaren, hebben we gezocht naar een tussenoplossing. 

Er zijn vijf inloopweken gepland in het jaarrooster (zie kalender Ouderpor-

taal). Jullie kunnen dan die week de hele week mee naar binnen met de 

kinderen en tot 08.45u in de stamgroep blijven. Kinderen werken dan aan 

‘start aan tafel’. De inloopweken worden van te voren ook aangekondigd 

via de nieuwsbrief. We kijken er naar uit jullie weer in school te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FJrxPyhVTqFxKT85C8&data=05%7C01%7Cn.vanderwolf%40wijdevenen.nl%7Ce1b07771ec244ff2cc5508da8104bfeb%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637964155627618097%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FYZCyyEY7yfJsKGNm7&data=05%7C01%7Cn.vanderwolf%40wijdevenen.nl%7Ce1b07771ec244ff2cc5508da8104bfeb%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637964155627638010%7CUnknown%7CTWFpbGZs

