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Oeps! Dat ging even mis! 
Waar kinderen werken, spelen en leren gaat er wel eens wat mis. Er ontstaat een 

ruzie, er wordt niet altijd naar de leerkracht geluisterd etc. Natuurlijk, dit is een leer-

proces en ook dit moeten kinderen leren. Hoe ga je met elkaar om, welke afspraken 

zijn er? Dit wordt veelvuldig met elkaar besproken en geoefend. Maar soms gaat het 

na vaak besproken te hebben en soms ook al een paar waarschuwingen alsnog mis. 

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met een Oepsformulier. Op dit formulier staan vra-

gen waarmee, na een vervelende situatie, teruggekeken kan worden wat er mis ging, 

maar ook ‘hoe kunnen we dit voorkomen’. Er is een wit en een oranje formulier. Bij 

een wit formulier wordt u pas ingelicht na 3x. Dit omdat het om kleine incidenten 

gaat. Bij een oranje formulier (denk aan geweld/ onveilig gedrag) wordt u direct na 

schooltijd ingelicht. Dit om de lijntjes in de driehoek ouders, kind en school zo kort 

mogelijk te houden. Om op deze manier met de kinderen in gesprek gegaan over het 

eigen gedrag, hopen we beter inzichtelijk te hebben waar het mis gaat en wat we 

kunnen doen om vervelende situaties voor te zien. Heeft u hier vragen over? Loop 

even binnen, of bericht ons! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen maandag en dins-

dag waren de informatieavon-

den van alle units. Helaas was 

niet elke unit druk bezocht. 

Jammer! We nemen jullie 

namelijk graag mee met de 

ontwikkelingen van ons on-

derwijs. We waren heel blij 

met alle ouders die aansloten, 

zowel live als online. Er kwa-

men na afloop mooie ge-

sprekken op gang en leuk dat 

ouders in alle rust de unit 

eens konden bekijken. 

 

Volgende week zijn de start-

gesprekken. Goed om te zien 

dat de inschrijvingen goed vol 

lopen.  

 

Volgende week zijn wij op 

donderdag en vrijdag op 

tweedaagse met alle directeu-

ren en IB’ers van WIJ de Ve-

nen. Daarom over twee we-

ken de volgende nieuwsbrief! 

 

Veel leesplezier, 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Gezocht: ouders voor in OPR! 

Wij (samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijnstreek) zoeken ou-
ders voor de OPR (OndersteuningsPlanRaad) Passend Primair Onderwijs 

Rijnstreek. Komt u ons helpen? 

Als ouder weet u als geen ander dat ieder kind z’n eigen talent heeft. Bij 
sommige kinderen komen die talenten juist tot bloei nadat het onderwijs 
wat meer is afgestemd op de eigen behoefte van het kind. Passend On-
derwijs speelt hierop in. Door het onderwijs passend te maken worden 
alle kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomst. 

Wat is de rol van de OndersteuningsPlanRaad (OPR)? 
De OPR is een soort medezeggenschapsraad voor Passend Onderwijs. 
Ouders en personeelsleden in deze raad hebben instemmingsrecht met 
het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs (zoals hierboven beschre-
ven). De OPR vergadert 4 à 5 keer per jaar om te bespreken hoe het gaat 
met het Passend Onderwijs in de Rijnstreek, wat er beter kan en volgt de 
voortgang van de in het Ondersteuningsplan geformuleerde doelen voor 
de komende vier jaar. Dat doen de leden samen met de directeur-
bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Rijnstreek, aan wie ze gevraagd en ongevraagd advies geven. 

Wilt u meer informatie? Zie bijlage in deze nieuwsbrief! 

 



AGENDA 

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! 

 

 

 

 

 

 

    IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie  0172—509295 

                | E-mail: directie@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Startgesprekken en onderwijsbehoeftenblad 

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. Het uitgangspunt voor de gesprekken is kennismaken en het 

bespreken van de onderwijsbehoeften van jullie kind. Dit doen we aan de hand van 

het onderwijsbehoeftenblad, wat vorige week is uitgedeeld. Het zou dus fijn zijn als 

u dit blad meeneemt tijdens het gesprek. 

Op school is de volgende indeling van toepassing: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voor unit 2: jullie kunnen buitenlangs via de klassendeur naar binnen. Groep 1-2-3B 

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

bouwingang 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! 

Maandag start Solange bij juf Ellen in groep 1-2-3C. Gwen wordt woens-

dag 7 september vier jaar en mag dan ook elke dag naar de basisschool. 

Zij komt bij juf Charlotte in 1-2-3E. Wij wensen jullie een fijne en leerza-

me tijd toe op De Lei! 
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De komende week 

is het feest bij: 

2 sept  Jad  1-2-3B 

  Aimey  1-2-3E 

  Livia  1-2-3A 

  Nicole  7-8B 

3 sept  Romée 1-2-3B 

  Mick  7-8C 

4 sept  Vince  4-5-6C 

  Meryem 4-5-6A 

  Lot  7-8D 

  Lana  1-2-3D 

  Declan 1-2-3C 

5 sept  Tess  1-2-3A 

 

 

 

  

Family factory 2022-2023 

Voorleesfeestjes 

Oma Betty komt dit jaar een aantal keer op de woensdagochtend voorle-

zen aan kinderen van 0-4 jaar. We starten om 8.30 uur op school met een 

kop koffie en gaan rond 9 uur naar de bieb in het Spant voor een mooi in-

teractief verhaal. Het eerste voorleesfeestje is aanstaande woensdag 7 

september. De andere data zijn: 2 november, 7 december, 1 februari, 5 

april, 7 juni en 5 juli.  

 

Koffie in het park 

Elke tweede vrijdagmiddag van de maand (behalve in de vakanties) zorgen 

wij voor koffie, thee en limonade in het park. De kinderen kunnen lekker 

spelen en dat geeft ons de tijd om even (bij) te kletsen. Vrijdag 9 septem-

ber is de eerste. Iedereen is welkom! 

 

Koffieochtend 

Alvast voor in de agenda; op 15 september is er weer Peutersport. Omdat 

dit voor de zomer zo een succes was organiseren we dit weer. Dat doen we 

vanaf 8.30 op het voetbalveld naast de school.  

 

Doe je ook mee?! 

Naast de bovenstaande activiteiten worden er ook een aantal avond-

workshops gegeven over o.a. puberbrein en mediagebruik. Tevens organi-

seren we nog een aantal losse activiteiten zoals o.a. de paasbloemetjesac-

tie, filmavond en gaan we leuke dingen doen rond oud en nieuw.  

 

Vind je het leuk om af en toe mee te helpen dan ben je van harte welkom! 

We zijn een club moeders met kinderen van verschillende leeftijden. Het is 

een leuke manier om veel ouders te leren kennen in het dorp. Er zijn al veel 

vriendschappen uit ontstaan! 

Wil je meer weten neem dan even contact op met Annemarie via 

0640629566.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


