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Sinterklaas op De Lei 
De units zijn in Sintsferen, de lootjes zijn getrokken en Sinterklaas is inmiddels ook in Lei-

muiden aangekomen. Maandag zetten alle kinderen hun schoen, wie weet wat ze aan-

treffen op school dinsdag. 

 

Belangrijke data voor u als ouder: 

Unit 4 zal op vrijdag 25 november een activiteit hebben op de unit.   

Op vrijdag 2 december brengt unit 4 na 14.00 uur de surprises op school. Meer info in het 

weekbericht. 

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 ver-

zorgd door de OR. Wel moeten de kinderen hun eigen lunch meene-

men, de dag duurt gewoon tot 14.00 uur.   

 

Adios, de Sintcommissie 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Vandaag heeft u een bericht 

ontvangen over het schoen-

zetten. Maandag is écht de 

dag dat het schoenzetten mag 

op unit 2 en 3.  

 

Deze week een korte nieuws-

brief, maar wel jullie aan-

dacht voor de Kerstmarkt. We 

zijn achter de schermen druk 

bezig met de organisatie en 

het is fijn om te merken dat 

we al  zoveel spullen en hulp 

aangeboden krijgen. Wilt u 

ook helpen? Geef u op! 

 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Inloopweek 

Volgende week is staat de tweede inloopweek voor de deur. U 

mag, als ouder, de hele week met jullie kind (eren) meelopen 

vanaf 08.20uur. Er staat in alle groepen start aan tafel klaar, 

wat bekeken kan worden. Om 08.45 uur wordt u verzocht om 

de school weer te verlaten. Leuk als jullie tijd hebben, we zien 

jullie volgende week! 

Kerst 
Vorige week hebben jullie een brief ontvangen over de Kerstmarkt van 22 de-

cember. In de bijlage nogmaals de brief, graag jullie aandacht ervoor. 

We hebben inmiddels al 1 goed doel aangedragen, weet u nog een goed doel?  

Mail ons! Dit mag naar: directie@delei.wijdevenen.com .  

Op dit moment komen de eerste cadeautjes voor de loterij en de grabbelton 

binnen. Heeft u al gekeken of u nog iets heeft wat wij daarvoor kunnen gebrui-

ken?  Ook zijn er al versieringen binnen gekomen om de kramen gezellig aan te 

kleden maar we kunnen nog veel meer gebruiken. Voor 

een workshop zijn we op zoek naar rode stenen bloem-

potten. U kunt dit alles inleveren bij de balie.  

De kerstcommissie 



AGENDA 

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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Aanmelden leerlingen 
We zijn achter de schermen al bezig met de prognoses van leerlingenaantallen voor 

het volgende schooljaar. Heeft u een kind, of kent u iemand met een kind uit ge-

boortejaar 2019, dan willen we u vragen om zo snel mogelijk aan te melden. Zo 

hebben wij zicht op de instroom van komend schooljaar en de groepen die wij kun-

nen maken. 

Het aanmeldformulier vindt u op onze website : Aanmelden (ikcdelei.nl)  

 

 

 

 

 

  

De keuken in! 

Begrijpend lezen, waarvoor is dat nou nodig? Een 

gestelde vraag op unit 3 en 4. Fijn om er dan bete-

kenis aan te geven, door bijvoorbeeld een recept te 

maken en te lezen. Als je niet begrijpt wat er in het 

recept staat, kun je ook niet koken of bakken. Op 

unit 4 zit dit wel goed, want de keuken was gisteren 

druk bezet. Dank voor de hulpouders, het was een 

leuke ochtend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De komende week 

is het feest bij: 

29 nov Tibbe  7-8C 

4 dec  Jaxx  1-2-3B 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

https://www.ikcdelei.nl/aanmelden

