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Studiedag  
Volgende week donderdag is de eerste studiedag van dit schooljaar. De kinderen zijn 

dan vrij. Wij verdiepen ons in ‘eigenaarschap’, zowel bij de kinderen als bij het team. 

Daarnaast kijken we per unitteams naar onze persoonlijke ontwikkeling. Waar zou-

den wij nog in willen leren, of juist; wat kan ik al en kan ik jullie mee helpen. Zo blij-

ven wij als team ook continue in beweging. Ook staat Leskracht op de planning.  

Daarom; volgende week geen nieuwsbrief. Belangrijke mededelingen worden via het 

weekbericht verstuurd. 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Volgende week donderdag 

hebben de kinderen een dag-

je vrij en u ook; geen nieuws-

brief volgende week vanwege 

de studiedag. 

 

5 oktober is de aftrap van de 

Kinderboekenweek. In deze 

nieuwsbrief meer informatie. 

 

Wij merken dat de verlofaan-

vragen binnenstromen. Soms 

op korte termijn, maar ook 

zonder gewichtige reden om 

verlof toe te kennen. Op de 

site staan deze redenen, kijk 

hier goed naar, voordat u een 

vakantie boekt. Afwijzen is 

ook zeker niet onze hobby.  

 

Veel leesplezier! 

 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Ouderraad 

Afgelopen dinsdag had de ouderraad de aftrap van het schooljaar, de jaarvergadering. 

Er is teruggekeken naar vorig jaar en nieuwe plannen voor dit jaar zijn al gemaakt. U 

kunt het terug lezen in het jaarverslag op de website.  

Gevonden voorwerpen. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de gevonden voorwerpen. 

Ziet u iets waarvan u denkt, dat zou weleens van mijn kind kunnen 

zijn; loop dan even naar binnen en vraag naar juf Alie! 

Welkom op school 
Komende weken worden Amara, Danthe en Thor vier jaar. Zij mogen 

dan elke dag naar school. Amara komt in groep 1-2-3D bij juf Chanel, 

Thor in groep 1-2-3B bij juf Mieke en Danthe in groep 1-2-3E bij juf 

Charlotte. Wij wensen jullie een fijne verjaardag en een leerzame tijd 

toe op De Lei! 

 

 

 

 

 

Inloopweek 3 t/m 7 oktober 

Maandag 3 oktober t/m vrijdag 7 oktober is de eerste inloopweek van dit schooljaar. 

Deze week gaan om 08.20 uur gaan de deuren open en mag u met uw kind (eren) 

mee naar binnen. Er ligt dan een ‘start op tafel’ / weektaak klaar en u kunt bekijken 

waar uw kind deze week aan werkt. Om 08.45 uur is het de bedoeling dat u weer 

naar buiten gaat.  

Unit 2 gaat via de klassendeur naar binnen, unit 3 via de hoofdingang en unit 4 via de 

zijdeur (rechts naast de hoofdingang). 

Wij hopen u dan te zien! 

https://www.ikcdelei.nl/or


AGENDA 

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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Nieuws vanuit het CJG 

Webinar Tieners, groepsdruk en sociale druk 

 

Op 20 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samen-

werking met Tischa Neve een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 

10 en 16 jaar.  

De puberteit is een roerige tijd. Veranderingen op vele fronten, jezelf leren ken-

nen, je staande houden en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan 

met alle verwachtingen van ouders, anderen en social media. Er wordt steeds 

meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee. 

 

In dit webinar staan we stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die kin-

deren kunnen voelen. Ook kijken we naar wat je zelf kunt veranderen. En hoe je 

je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden rond sociale druk en groepsdruk.  

 

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, 

helpt ouders op weg met antwoorden en ideeën. Een webinar vol eyeopeners, 

voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt toepassen! 

 

Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2022 van 20.00 tot 

21.00 uur. 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze 

link 

 

.  

De komende week 

is het feest bij: 

25 sept Davi  4-5-6C 

  Sid  1-2-3E 

26 sept Poppy  7-8B 

  Lucas  1-2-3B 

28 sept Duke  4-5-6D 

30 sept Deen  4-5-6E 

  Ot  4-5-6E 

1 okt  Jente  7-8B 

2 okt  Angelina 4-5-6D 

  Sanne  7-8D 

3 okt  Jits  4-5-6B 

5 okt  Stijn  7-8A 

6 okt  Bodé  7-8D 

  Jens  1-2-3E

  

Kinderboekenweek 2022 

Van woensdag 5 tot en met  vrijdag 14 oktober vieren we de Kinderboekenweek 

2022. Het thema van dit jaar is Gi-ga-groen! 

Om deze feestelijke week in thema te openen lijkt het ons leuk om allemaal in het 

groen gekleed, of als boer, boerin of boswachter naar school te komen.  

Ook lijkt het ons leuk als we allemaal een plant(je) mee naar school nemen om de 

eerste dag van de Kinderboekenweek helemaal levendig in te luiden. Deze mag 

eind van het thema uiteraard weer mee terug naar huis.  

De hele Kinderboekenweek zullen we ons op school bezighouden met allerlei 

groen-, maar ook activiteiten die met (voor-) lezen te maken hebben, bezighou-

den. 

Wij hebben er heel veel zin in! 
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