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Kinderboekenweek 2022 
De Kinderboekenweek is geopend! Met het thema GiGa Groen. Kinderboekenweek 

draait natuurlijk om boeken, maar met dit thema kun je ook allerlei andere kanten 

op. Zo hebben Unit 3 & 4 gisteren geprobeerd Leimuiden een stukje groener te ma-

ken, door vuil te prikken. Wat een afval in korte tijd. We (voor-) lezen wat af. Zelfs al 

in unit 2 wordt er door de kinderen aan elkaar voorgelezen. Wat knap al van jullie. 

Komende weken zullen er voorleeskampioenen worden gezocht, wordt de Gouden 

Penseel uitgereikt, hebben we lessen in het Tiny 

Forest én duiken we nog vaker in de schoolbiblio-

theek om de leukste boeken te lezen. 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

De kinderboekenweek is geo-

pend! GiGaGroen! Het IKC 

toverde gisteren groen, met 

groen geklede kinderen, met 

groene netten in de hal en de 

plantjes van kinderen die 

overal opduiken, ontzettend 

leuk! 

 

Wat nog leuker is, is dat we 

van de Ouderraad voor elke 

stamgroep een mooi voor-

leesboek hebben gehad. Dat 

wordt genieten komende tijd 

van mooie verhalen! 

 

En goed om de afgelopen 

dagen zoveel ouders te zien 

tijdens de inloopweek.  

Volgende inloopweek is in 

november! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Corona update 

Na een aantal maanden komt dit kopje (hopelijk eenmalig) weer terug. Vanuit het 

ministerie is iedere school geadviseerd om een protocol te maken voor het moment 

dat er corona-maatregelen nodig zijn in het IKC. Dit betekent dat er voor 4 scenario’s, 

van ‘licht naar zwaar’, maatregelen zijn benoemd die er genomen kunnen worden in 

het geval van een lichte of juist zware uitbraak van corona. Dit protocol is voorgelegd 

aan de MR en hier is instemming op verleend / advies in gegeven. Laten we hopen dat 

we dit protocol niet van ‘de plank hoeven pakken’. 

MQ scan 
In de weken 41 en 42 wordt bij de kinderen van groep 1 t/m 8 de MQ-

scan afgenomen.  

De MQ-scan is een wetenschappelijk onderbouwde test om motoriek 

in kaart te brengen.  

Naast het in kaart brengen van de scores zal meester Brian, de vak-

leerkracht bewegingsonderwijs, de gegevens gebruiken om meer on-

derwijs op maat te bieden. Voor de kinderen waarbij een grote moto-

rische achterstand wordt geconstateerd komt er een MRT (motor 

remedial teaching) aanbod. Er wordt contact met u opgenomen 

mocht dit voor uw kind het geval zijn. 

De test wordt tijdens de reguliere gymlessen afgenomen. Voor de 

groepen 1 en 2 komt meester Brian in de speelzaal de test afnemen.  

Voor meer informatie over de MQ-scan wordt u doorverwezen naar 

de bijlage van deze nieuwsbrief.  



AGENDA 

3 oktober—7 oktober 

Inloopweek. 

Loopt u mee naar binnen? 

08.20u-08.45u 

14 oktober na 14.00uur 

Koffie in het park > Family Factory 

21 oktober 

School tot 12.00u 

24 oktober—28 oktober 

Herfstvakantie 

31 oktober 

Studiedag—ALLE KINDEREN VRIJ! 
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Family factory 

Koffie in het park 

Vrijdag 14 oktober is er weer koffie in het park om 14 uur voor het schoolplein, 

georganiseerd door de Family Factory. Komen jullie ook (mits het droog is) een kop-

je thee of koffie drinken terwijl de kinderen lekker spelen?  

 

 

 

 

  

De komende week 

is het feest bij: 

7 okt  Sham  4-5-6A 

  Fayèn  1-2-3C 

11 okt  Milou  4-5-6C 

12 okt  Tess  1-2-3C

  

 

   

 

 

 

  

Ouderbijdrage 

Vorige week vrijdag is er een brief  gestuurd over de ouderbijdrage. Hierin staat 

vermeld dat het handig is om een naam te toe te voegen bij het overmaken  van 

de ouderbijdrage. Als je de QR code scant, kan dit niet, daar zijn we ons bewust 

van. 

Protocol vervanging onderwijspersoneel 
Vrijdag jl. hebben we een bericht gestuurd over het protocol vervanging van 

leerkrachten. Wij verwijzen jullie hier nogmaals naar. Hierin staan de stappen 

beschreven hoe wij omgaan met het vervangen van onderwijspersoneel. Deze 

week was echt een uitdaging om alle groepen bemand te krijgen met zieken 

en coronabesmettingen en lukte het ons ternauwernood. Een plan thuis is 

echt van belang indien dit een keer niet gaat lukken hier.  

 

Jammer zeg! 
Ontzettend vervelend is het als je na een dag op school en de BSO aan het einde van de 

middag je step of fiets wilt pakken en deze is weg, of (deels) gesloopt, of de banden zijn 

leeg. Tot nu toe is het opgelost, of zijn er kinderen aangesproken op dit gedrag. Als u 

weet dat uw kind regelmatig na schooltijd op het plein speelt, kunt u dan eens in ge-

sprek gaan? Bijvoorbeeld als zij iets opvallends zien, dit melden op school of de BSO? 


