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Sinterklaas op De Lei 
Sinterklaas is in Nederland! Deze zaterdag zal hij in Leimuiden alle kinderen ontmoeten. In 

de nieuwsbrief en bijlage een flyer hierover.  

Unit 2 is versierd, de lootjes zijn getrokken en de sinterklaasliedjes worden gezongen.  

 

Hier belangrijke data voor u als ouder:  

Maandag 21 november schoen meenemen voor schoen zetten op donderdag 24 novem-

ber. Dit is voor unit 2 en 3. Unit 4 zal op vrijdag 25 november een activiteit hebben op de 

unit.   

Maandag 5 december komt, als het goed is, de Sint aan bij school. En gaan we zijn verjaar-
dag vieren. De kinderen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te 
nemen, dit wordt verzorgd door de OR. Wel moeten de kinderen 
hun eigen lunch  
meenemen, de dag duurt gewoon tot 14.00 uur.   
 
Adios, de Sintcommissie 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief meer 

over Sinterklaas en de Kerst-

markt.  

 

De groepen 7 en 8 hebben 

vorige week meegedaan aan 

de mediamasters en zij waren 

erg fanatiek!  

 

Velen van u zien we komende 

week tijdens de voortgangs-

gesprekken.  

 

De week erna, van 28 novem-

ber t/m 2 december, staat er 

weer een inloopweek ge-

pland. Ook dan bent u wel-

kom.  

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsgesprekken november 

Aankomende week staan er gesprekken op de kalender. De meeste ouders die dit willen 

hebben zich al ingeschreven. Hier nogmaals het schema voor deze gesprekken. De gesprek-

ken van maandag, dinsdag en woensdag vinden plaats op school, zie onderstaand schema. 

De gesprekken van de donderdag zijn online via Google Meet, u ontvangt de dag van het 

gesprek een link via Ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2/3 A In stamgroep  

Groep 1/2/3B  In kantoor 1 bovenaan de 

trap  

Groep 1/2/3C  In stamgroep  

Groep 1/2/3D  In stamgroep  

Groep 1/2/3E  In stamgroep  

Groep 4/5/6a  In stamgroep  

Groep 4/5/6b  In IB kantoor boven 

Groep 4/5/6c  In stamgroep  

Groep 4/5/6d  In directiekantoor boven 

Groep 4/5/6e  In stamgroep  

Groep 7/8a  In kantoor naast 

lift boven 

Groep 7/8b  In stamgroep 

Groep 7/8c  In teamkamer  

Groep 7/8d  In stamgroep 



AGENDA 

 

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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Kerstmarkt 
Naast de nieuwsbrief ontvangt u apart een infor-

matiebrief waarin alles staat over en voor de 

kerstmarkt.  

Om alvast in uw agenda te zetten: 

Donderdag 22 december tussen 17:00u—19:00u 

voor het IKC!  

 

Graag uw aandacht voor deze brief zodat we er 

met elkaar een succes van kunnen maken.  

 

Mediamasters unit 4 

Vorige week hebben we met unit 4 meegedaan aan Mediamasters. Dit is een 

game waarin we klassikaal verschillende missies spelen en spelenderwijs leren 

over de kansen en gevaren van media. We hebben bijvoorbeeld geleerd over 

het maken van goede wachtwoorden, fake nieuws leren herkennen, geleerd 

over VR brillen en logo's raden. Door middel van onze spelletjes konden we ook 

het scenario van de game bepalen. Op vrijdag speelden we de finale en hebben 

we in de klassen gezien welk personage heeft gewonnen.  

Naast de klassikale missies konden de kinderen ook zelf spelletjes doen om bits 

te verdienen. Het doel was om zoveel mogelijk bits te verdienen.  

Van de unit heeft groep 7/8A de meeste punten verdiend. Het was een leuke 

en leerzame manier om mediawijs te worden!  

Welkom 
Komende week worden Mees en Maxiem vier jaar. Van harte gefeliciteerd en 

welkom op De Lei! Mees komt in groep 1-2-3b bij juf Mieke en Maxiem in 

groep 1-2-3e bij juf Charlotte. Een fijne en leerzame tijd toegewenst. De komende week 

is het feest bij: 

18 nov Valentijn 7-8b 

19 nov Chloë            4-5-6d 

20 nov Nick   7-8d 

  Solange         1-2-3c 

21 nov Jente    4-5-6a 

24 nov Guusje 1-2-3c 

  Loek  7-8d 

 

  

 

   

Webinar – Kinderen en pittige emoties 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa 

Neve een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Kinderen 

kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak pittig gedrag. Daar op 

een goeie en effectieve manier mee omgaan is soms best een uitdaging. Als je niet 

oplet dan maak je de emoties (onbedoeld) groter en het valt niet altijd mee om te 

dealen met zo’n emotioneel kind. Als je je kind en zijn of haar emoties beter begrijpt 

kun je als ouder gelukkig veel doen om heftige emoties behapbaar te houden voor je 

kind en voor jou. 

Benieuwd naar hoe je dat kan doen? Kom dan naar de gratis webinar Kinderen en 

pittige emoties Opvoeddeskundige en psycholoog Tischa Neve, bekend van tv en 

andere media, geeft ouders informatie en handvatten om beter met de emoties van 

hun kind om te kunnen gaan. 

De gratis webinar Kinderen en pittige emoties vindt plaats op donderdag 15 decem-

ber 2022 van 20.00 - 21.00 uur. Voor aanmelden  of meer informatie  https://

www.cjgcursus.nl/ of deze link. 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&amp;cur_id=3540&amp;ForcePreview=cursus


AGENDA 

 

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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Zo help je kinderen een scheiding door! 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwer-

king met psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve een webinar 

voor ouders van kinderen tussen de 2 en 16 jaar die gaan scheiden 

of gescheiden zijn. 

 

Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er kinderen in het spel 

zijn. Als je uit elkaar gaat heb je de verantwoordelijkheid om dit proces zo 

goed mogelijk te laten verlopen en te begeleiden voor je kinderen. Maar 

hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties en die van 

jezelf? Hoe zorg je dat jullie kinderen zo goed mogelijk door de scheiding 

heen komen? 

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere 

media, geeft in dit webinar tips om kinderen goed te begeleiden tijdens 

het proces van een scheiding.  

 

Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen 

dat jouw kinderen zo goed mogelijk door de scheiding komen? Meld je 

dan snel aan om bij dit webinar vol inspiratie en tips te zijn! De webinar 

“Zo help je kinderen een scheiding door!” is heel 2022 gratis te bekijken 

op de website.  

 

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

deze link.  

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 

 
 

 

  

 

   

 

 

 

  
 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3568&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
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