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Voorstellen MR 
Eind september is de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) van De 

Lei. De MR leden Chantal, Hester en Violetta nemen afscheid; na jaren van inspan-

ning; zeker ook in het fusieproces van De Lei. We nemen onze pet voor jullie af; wat 

een werk is dit geweest. Hartelijk dank hiervoor!  

Hester zal nog wel aan de GMR blijven deelnemen. Met het afscheid van deze mr-

leden, is het tijd om de nieuwe MR aan jullie voor te stellen. Anja, Marije, Wieze en 

Karin stellen zich voor; zie bijlage van deze nieuwsbrief. 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Een volle nieuwsbrief na een 

week overslaan. We zijn blij 

jullie de nieuwe MR voor te 

stellen. 

 

Veel praktische info in deze 

nieuwsbrief en ook een uitge-

breide agenda. 

Deze agenda is ook via het 

Ouderportaal te bekijken. En 

wist u dat deze agenda ook te 

koppelen is aan je eigen digi-

tale agenda? Handig: altijd op 

de hoogte. 

 

Ook zijn wij benieuwd naar 

alle hoedjes op prinsjesdag, 

kortom: Veel leesplezier, 

 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering Ouderraad 

Komende dinsdag heeft de ouderraad haar eerste vergadering van dit 

schooljaar (20.00uur). Voorafgaand daaraan is de openbare jaarvergade-

ring die voor iedere ouder toegankelijk is. Daarin wordt het financiële 

jaarverslag toegelicht. Als u de vergadering wilt bijwonen, dan is het fijn 

als u zich van te voren aan meldt. Via ouderraad.delei@wijdevenen.nl   

Hoedjesdag 
Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Dit is dit jaar op 20 september. 

Op deze dag zijn in Den Haag mooie hoeden te bewonderen. Dit jaar willen we ook 

een hoedjes dag houden op de Lei.  Alle kinderen en leerkrachten vragen we om 

hieraan mee te doen en de mooiste creaties te aan elkaar te showen.   

Oeps! Vergeten! 
Vorige week was er geen nieuwsbrief, maar er zijn deze 

week wel kinderen jarig geweest. Bij deze een eervolle 

vermelding. 

De slingers en ballonnen hingen vorige en begin deze 

week bij Nick uit groep 7-8A, bij Kai uit groep 4-5-6B, bij 

Emma uit groep 1-2-3D, bij Asger uit groep 1-2-3B en bij 

Roos uit groep 1-2-3E. Alsnog gefeliciteerd!  

 



AGENDA 

15 september 

Family factory koffieochtend 08.30u 

29 september 

Studiedag—KINDEREN VRIJ! 

3 oktober—7 oktober 

Inloopweek. 

Loopt u mee naar binnen? 

08.20u-08.45u 

5 oktober 

Dag van de leerkracht 

5 oktober 

Start Kinderboekenweek 

21 oktober 

School tot 12.00u 

24 oktober—28 oktober 

Herfstvakantie 

31 oktober 

Studiedag—ALLE KINDEREN VRIJ! 
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De Lei in het nieuws! 

Wat zijn wij trots! Vier meiden uit groep 8 hebben met hun ‘taalles’ het nieuws 

behaald. Zie onderstaand bericht. We zijn benieuwd naar de acties die hier uit 

voortkomen.  

Groep 8 van IKC de Lei kreeg de opdracht om een taalprobleem te bedenken en 

hiervoor een oplossing te zoeken. Vier meiden hebben als probleem 'de aanstaan-

de sluiting van de bibliotheek in Leimuiden' gekozen.  

Hiervoor zijn zij alle klassen langsgegaan om handtekeningen op te halen, hebben 

ze bij mensen aangebeld en bij de supermarkt gestaan. Zo hebben ze 200 handte-

keningen verzameld. Jente: “Ik vind het belangrijk om een boek te kunnen zien en 

voelen om te kunnen kiezen voor een boek. Dat kan niet online."  

Wethouder Nick van Egmond heeft op 7 september de handtekeningen in ont-

vangst genomen. Toen heeft hij beloofd dat hij ze aan de gemeenteraad 

gaat presenteren. Hij heeft ook uitgelegd dat er nu een plan wordt gemaakt dat 1 

oktober zal worden voorgelegd aan de raad. “Ik hoop ook dat we een zo breed mo-

gelijk bibliotheek aanbod in Leimuiden kunnen bieden maar we hebben te maken 

met elf kernen in Kaag en Braassem. Jullie hebben in ieder geval heel erg jullie best 

gedaan. Dat voelt als een steuntje in de rug. Dank daarvoor!"  

Een aantal mensen uit het dorp is ook al sinds de aankondiging bezig om te voorko-

men dat de bibliotheek sluit. Zo zijn de vrijwilligers van de bieb actief en Annemarie 

van der Veen, de trekker van de Family Factory. De Family Factory is een netwerk 

van en voor ouders die elkaar helpen bij de opvoeding. Zij pakken ook zaken op als 

deze. Annemarie: “Wij vinden het uiteraard zeer belangrijk dat onze kinderen van 

kleins af aan naar de bibliotheek in het dorp kunnen gaan. Een bieb in Roe-

lofarendsveen of Alphen aan den Rijn is mooi maar niet toegankelijk genoeg. De 

drempel wordt daardoor te hoog waardoor minder gezinnen de weg zullen vinden 

naar de bieb. Dit geldt overigens ook voor ouderen die niet gemakkelijk ter been 

zijn of digitaal niet vaardig." 

Er zijn op dit moment gesprekken gaande tussen de bieb, de bibliotheek, de ge-

meente, Welzijnsorganisatie de Driemaster en de actieve Leimuidenaren. Er wordt 

gezocht naar oplossingen 

zoals andere locatie(s).  

 

Welkom op De Lei! 

Deze week en volgende week worden Bjarte, Raf en Rosa vier jaar. Bjar-

te en Raf komen bij juf Chanel in groep 1-2-3D en Rosa bij juf Gerda en 

juf Angelique in groep 1-2-3A. Ook Barron komt bij ons op school. Bar-

ron is nog niet zo lang in Leimuiden en is blij dat hij hier elke dag naar 

school kan, bij juf Mieke in groep 1-2-3B. 
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De komende week 

is het feest bij: 

17 sept Lynn  4-5-6E 

  Luna  4-5-6D 

  Keesje 1-2-3A 

18 sept Olivier 4-5-6A 

19 sept Nahla  7-8A 

  Dex  7-8C 

  Fenne  4-5-6D 

20 sept Babette 7-8A 

21 sept Bram  4-5-6A 

  Jaylen  7-8B 

   

 

 

 

  

Aandacht voor K+R gebied! 

Vorige week heeft de wijkagent geconstateerd dat de ‘Kiss en Ride-zone’ 

voor school niet gebruikt wordt zoals bedoeld. Op deze plek mag u alleen 

KORT staan om uw kind af te zetten. Als u wilt meelopen naar het hek, dan 

vragen we u om uw auto op de parkeerplaats voor school of bij Het Spant 

te zetten. De wijkagent zal hier komende periode met regelmaat op contro-

leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête over weekberichten 
Tijdens de informatieavond in juni zijn we met jullie in gesprek gegaan over ouder-

betrokkenheid. Een van de punten die toen naar voren kwam is het format van de 

weekberichten. We hebben een aantal tips, die zijn gegeven, doorgevoerd in de 

weekberichten van de afgelopen tijd. 

Morgen sturen we jullie een enquête via het ouderportaal om dit te evalueren. Pak 

je kans om iets te vinden over de weekberichten! We kijken uit naar jullie input. 


