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Studiedag  31 oktober 
Maandag na de herfstvakantie is er weer een studiedag. Deze dag staat in het teken 

van het verdiepen van onze lessen volgens een bepaald instructiemodel. Wat maakt 

een les nou echt tot een goede les en welke keuzes maak ik voor die les?  Dat heb-

ben we natuurlijk allemaal op de pabo geleerd, maar het is goed om af en toe even 

op te frissen. Daarnaast maken we een voorbereiding voor de volgende periode en 

leggen we de laatste hand aan een nieuw ingericht portfolio. Daarover later meer! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Morgen start om 12.00 uur de 

herfstvakantie. 

De eerste periode zit er op. 

 

Een periode waarin we met 

nieuwe stamgroepen zijn ge-

start, met nieuwe leerkrach-

ten en een nieuw schooljaar-

plan voor dit jaar. 

We zijn trots hoe we de afge-

lopen periode ons onderwijs 

hebben ingericht, maar blij-

ven ook kritisch naar de ver-

beterpunten kijken die er ook 

zijn. Daar maken we op 31 

oktober, een studiedag, weer 

nieuwe plannen voor. En zo 

blijven we in ontwikkeling. 

 

Voor nu: geniet van de herfst-

vakantie en de tijd met el-

kaar! Tot 1 november! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Bieb op school en bibliotheek Leimuiden 

Afgelopen maandag was er een raadsvergadering in het gemeentehuis. Onderwerp op 

de agenda was o.a. het behoud van de bibliotheek in Leimuiden. Daar heeft u eerder 

al kunnen lezen, want 4 meiden uit groep 8 hebben ruim 1100 handtekeningen opge-

haald om de bibliotheek te behouden. Er is door de Family Factory opgeroepen om 

allemaal als stil protest naar het gemeentehuis te komen en dat heeft effect gehad, er 

waren ruim 75 mensen. Jente uit groep 8 heeft tijdens deze vergadering heel knap 

kunnen verwoorden waarom een bibliotheek nodig is en ook Kristel heeft aangegeven 

waarom het zeker voor kinderen belangrijk is  om te kunnen blijven lenen van boeken. 

 

Wij zijn blij dat de bibliotheek in ieder geval nog een jaar in Leimuiden kan blijven en 

dat er nu een gedegen onderzoek komt of dit ook in de toekomst zo kan blijven. 

 

Onze eigen bibliotheek is er natuurlijk ook; bieb op school. Samen met onze leescon-

sulent van Bibliotheek Rijn en Venen, houden wij onze bibliotheek up-to-date voor de 

kinderen op school. Ook leest zij met kleine groepjes kinderen en zit vol ideeën voor 

ons om het lezen te bevorderen. Daar zijn we heel blij mee. 

 

Kortom: een bibliotheek is belangrijk, in het 

dorp en op school! 

 

Meer lezen? Zie dit artikel van Kaag en Braas-

semnieuws 

 

 

 

 

https://www.allesinkaagenbraassem.nl/nieuws/bibliotheek-leimuiden-blijft-een-jaar-langer-in-sporthal-het-spant.html
https://www.allesinkaagenbraassem.nl/nieuws/bibliotheek-leimuiden-blijft-een-jaar-langer-in-sporthal-het-spant.html


AGENDA 

21 oktober 

School tot 12.00u 

24 oktober—28 oktober 

Herfstvakantie 

31 oktober 

Studiedag—ALLE KINDEREN VRIJ! 

9 november 

Verkeerslessen unit 3 
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Nieuws van buiten 
 

 

 

 

 

  

Verkeerslessen 

In de weken na de herfstvakantie heeft unit 3 praktische verkeerslessen. Voor 

deze lessen hebben wij ouders nodig die helpen bij de verschillende onderdelen 

en/of een groepje begeleiden. De oproep komt via de weekberichten, fijn als er 

veel ouders zich opgeven! (unit 2 lessen zijn verzet en worden later ingepland) 

Welkom 
Na de herfstvakantie worden Jaivey en Esther vier jaar en mogen dan ook 

naar de basisschool. Jaivey bij juf Ellen in groep 1-2-3C en Esther bij juf Mieke 

in groep 1-2-3B. Welkom op De Lei en een fijne, leerzame tijd toe gewenst. 

 

De komende week 

is het feest bij: 

21 okt  Myla  4-5-6A 

24 okt  Kick  4-5-6B 

28 okt  Pieter  7-8A 

29 okt  Mirte  1-2-3E 

  Tiana  1-2-3C 

30 okt  Marly  7-8C 

31 okt  Mitch  4-5-6E 

1 nov  Smahane 4-5-6C 

  Boris  1-2-3E 

 

  

 

   

 

 

 

  


