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Studiedag 31 oktober—terugblik 
Afgelopen maandag zijn wij na de herfstvakantie gestart met een studiedag. In de 

ochtend hebben wij een ‘opfriscursus’ van Marieke Renkema (extern) gekregen over 

een effectieve instructie geven. Waar let je op en welke keuzes maak je om het doel 

van de les te halen. Het gaf nieuwe inzichten en praktische tips om direct in de prak-

tijk te brengen. Wij hebben de nieuwe invulling van de werkgroep ‘portfolio’ gekre-

gen. Dit portfolio gaat in februari mee en heeft een nieuwe opzet, daarover later 

meer! Fijn om met alle neuzen dezelfde kant de komende periode in te gaan! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Fijn om alle kinderen dinsdag 

weer het IKC te zien binnenlo-

pen. We zijn klaar voor de 

komende periode. 

Deze periode staat in teken 

van het thema van St. Jutte-

mis tot Party, het thema van 

Leskracht, waar we in alle 

units mee gaan werken. 

 

De Ouderraad is ook druk 

bezig met de leerkrachten om 

de komende periode nog 

feestelijker te maken, graag 

jullie aandacht voor het stukje 

van de Ouderraad! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsgesprekken november 

In de week van 21 november staan er facultatieve oudergesprekken op de agenda. 

Facultatief wil zeggen, je mag je inschrijven, maar het moet niet. De gesprekken zijn 

bedoeld om eventueel een update over de ontwikkeling van jullie kind(eren) te krij-

gen, mocht dit een wens zijn. Als je voldoende zicht hebt en geen vragen hebt, dan 

hoef je je niet in te schrijven. Aanstaande maandag om 19.00 uur staat de inschrijving 

open op het Ouderportaal, onder de module intekenen. In een volgende nieuwsbrief 

krijgen jullie een overzicht waar de gesprekken zijn op school (3 middagen) of online 

(donderdagmiddag).  

Nieuws uit de Ouderraad 
Afgelopen dinsdag was de tweede vergadering van het jaar, waarin de feeste-

lijke periode van de komende periode werd besproken. Achter de schermen 

zijn we al druk bezig met de organisatie van Sinterklaas (5 december) en Kerst. 

Met Kerst pakken we dit jaar groots uit, we organiseren een Kerstmarkt op 22 

december (17.00 uur– 19.00uur) en een Kerstontbijt op 23 december. Binnen-

kort meer informatie. 

Bovenstaande kan niet zonder de vrijwillige ouderbijdrage. We zien dat al 40 % 

van de ouders al hebben betaald, we hopen op nog meer bijdragen, zodat we 

alle feesten en extraatjes voor de kinderen kunnen organiseren. Op OR | IKC 

De Lei kunt u vinden hoe u ook kunt bijdragen!  

 

https://www.ikcdelei.nl/or
https://www.ikcdelei.nl/or


AGENDA 

9 november 

Verkeerslessen unit 3 

21 november—24 november 

Facultatieve gesprekken 

28 november—1 december 

Inloopweek ouders 08.20-08.45 

5 december 

Sinterklaas viering 

22 december 

Kerstmarkt 17.00 uur—19.00 uur 

23 december 

Kerstontbijt 

23 december 12.00 uur 

Start Kerstvakantie tot 6 januari 
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Nieuws van de RK-kerk 
Sint Maarten verhaal, vuurshow en kampvuur 

Op zondag 13 november van 17.00 tot 18.30 uur wordt het Sint Maarten verhaal 

voorgelezen en nagespeeld. Na afloop is er een vuurshow en kunnen er broodjes 

en marshmallows worden gebakken boven het kampvuur. Er is ook warme choco-

mel en gluhwein. Neem, net als Sint Maarten, zelf ook iets mee om te delen.  

Kom gezellig met je (klein)kinderen. Iedereen is welkom, ook als je niet gelovig 

bent. Het vindt plaats in de tuin van de St Jan de Doper, Willem van der Veldenweg 

24, Leimuiden. Zie bijlage! 

Verlofaanvragen 

Verlofaanvragen voor buitengewoon verlof tijdens schooltijden moeten via een 

verlofformulier (zie website) naar directie@delei.wijdevenen.com worden ge-

stuurd. Ook voor kinderen van 4 jaar die nog geen volledige leerplicht hebben. 

Absentiemeldingen bij ziekte / dokter/ tandarts etc. kan via Ouderportaal onde-

module absentie. Verlofaanvragen dus niet via Ouderportaal. 

Welkom 
Deze week is Zuzanna gestart in groep 1-2-3A bij juf Gerda en juf Angelique. 

Wij wensen haar een fijne en leerzame tijd toe op De Lei 

De komende week 

is het feest bij: 

We hebben geen jarigen deze 

week! 

 

  

 

   

 

 

 

  

Gezocht! 
De step van Kiran uit groep 5 is kwijt. Wie heeft deze step gezien?   
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Wieltjesdag komt terug! 
Vanaf woensdag 9 november hebben we wekelijks op woensdagen wieltjesdag 

tijdens het buitenspelen in de pauzes.  

Wat is wieltjesdag?  

De kinderen uit unit 3 en 4 mogen op woensdag materiaal met wieltjes meenemen, 

hierbij moet u denken aan skeelers, skateboards en stepjes. Wij zetten op deze 

woensdagen een stuk van het voorplein af zodat de kinderen daar kunnen spelen, 

rollen en rijden.  

 

Dit initiatief komt van een leerling uit groep 8 omdat we dit in eerdere schooljaren 

ook wel gedaan hebben en omdat hij aangaf dat hij het leuk zou vinden als het 

weer terug zou komen. Bij deze! Dex, dank je wel namens veel andere kinderen.  

 


