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Sinterklaas op De Lei 
Op maandag 28 november was het zover: de kinderen van unit 2 mochten hun schoen 

zetten. Er werd volop gezongen en vol verwachting kwamen ze dinsdagochtend naar 

school. Maar er was iets vreemds; er stond een zak buiten de deur, er was rommel in de 

stamgroep en een nog grotere rommel op het leerplein. Het was duidelijk dat de pieten 

heerlijk gespeeld hadden en geen tijd overhielden om ter plekke de schoen te vullen. 

Gelukkig waren ze de zak met schoenen vergeten mee te nemen en kreeg elk kind weer 

zijn eigen schoen terug. We vonden ook nog een brief waarin Sinterklaas alles uitlegde. 

Alle pieten wilden zo graag in Unit 2 spelen en de Rommelpiet was ook nog mee komen 

doen nadat hij op unit 3 en 4 bezig was geweest. Uiteindelijk hebben we nog een zak 

gevonden met daarin allerlei lekkers. We hebben er heerlijk van gesmuld. Ën we weten 

nu dat Sint op maandag naar de Lei komt. 

 

Vorige week vrijdag heeft unit 4 een leuke Sinterklaas Pubquiz 

gespeeld. De quiz had verschillende onderdelen; waar of niet 

waar, rebus raden, Pietje wie, wat zie je, raad het lied of niet. 

Het was een erg gezellige middag. Iedereen was een winnaar en 

daarom kregen ze allemaal een lekker zakje kruidnoten.  

We hadden gehoopt dat rommelpiet onze unit dit jaar zou over-

slaan. Maar helaas, ook op unit 4 is rommelpiet langs geweest. 

Het was een gezellige bende, bedankt Rommelpiet!  

 

Sinterklaas komt naar de Lei  

Het is gelukt. In de agenda van de Sint is een plekje vrij op 5 december om naar de Lei te 

komen. De hoofdpiet heeft ons ingefluisterd dat de grote wens van Sint is om met een 

luchtballon te komen. Alleen is er een probleem: hoe weet Sint waar hij veilig kan lan-

den? Daarom de vraag van de hoofdpiet aan alle kinderen (en ouders die meekomen) 

om een zaklantaarn mee te nemen. Op die manier kunnen we Sint de weg wijzen.  

Adios, de Sintcommissie 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze week is het 

‘inloopweek’. We hebben al 

veel ouders een kijkje zien 

nemen op de units.  

 

We kijken uit naar maandag, 

de aankomst van Sinterklaas 

op De Lei. We wachten met 

het gehele IKC uit naar zijn 

komst. Wacht u mee? We 

verzamelen iets over half 9 op 

het plein, leuk als u blijft kij-

ken. 

 

Wij wensen 

jullie dit 

weekend een 

fijne pakjes-

avond toe! 

 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 22 december 

Er zijn afgelopen week aardig wat spullen voor de kerstmarkt binnen 

gebracht. Wat kunnen we nog gebruiken: prijzen voor de loterij, prijs-

jes voor de grabbelton, kerstversiering, oase en we zijn nog op zoek 

naar zaagsel voor in de grabbelton. Kijkt u even in de kast, kelder, ga-

rage of op de zolder of daar nog iets staat wat we voor de kerstmarkt kunnen gebruiken. 

Inleveren kan elke dag bij de balie. Wie heeft er een paar schaapjes / geitjes die we in de ‘ 

levende Kerststal’ op de Kerstmarkt neer kunnen zetten? 



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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MR 
Sinds 1 september heeft De Lei een nieuwe MR! Karin, Marije en Anja hebben pas 

een training bijgewoond. Interessant om meer te leren over wat de MR allemaal 

kan, mag en moet. En vooral leuk om ouders van andere scholen te spreken! Op 28 

november heeft de MR vergaderd. We hebben het langst gesproken over het plan 

van aanpak 'Goed Worden Goed Blijven +'. Dit programma vanuit de PO-raad helpt 

scholen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. De Lei heeft inmiddels speci-

fieke doelen bepaald om het onderwijs verder te verbeteren. In het verslag lees je 

hier meer over. Meer informatie over de MR en de verslagen vind je hier.  

Als je vragen hebt voor de MR, 

spreek ons vooral aan of laat het 

weten via lei-mr@wijdevenen.nl!  

Kiss en Ride afgezet 

Op 6 en 13 december hebben de leerlingen van unit 4 een ‘dode hoek-les’. 

Een verkeersles die samen met VVN wordt georganiseerd. De leerlingen 

leren en ontdekken hoe onveilig het is, om in de dode hoek van een 

vrachtwagen te lopen of te fietsen.  

Er zal daarom op deze ochtenden een grote 

vrachtwagen staan op de Kiss & Ride zone. Om 

de verkeerssituatie veilig te houden, vragen we 

u, als het parkeerterrein vol is voor het IKC, bij 

Het Spant te parkeren. Op de stoep parkeren 

zorgt voor een onveilige situaties. We rekenen op uw begrip. 

De komende week 

is het feest bij: 

4 dec  Jaxx  1-2-3B 

6 dec  Nikki  4-5-6E 

7 dec  Thijmen 7-8B 

  Sarah  4-5-6E 

8 dec  Caitlin  4-5-6C 

  Daley  1-2-3B 

 

 

  

 

   

 

KIES 
Beste ouders en kinderen van IKC de Lei, 
  
Wij zijn Jeugdverpleegkundigen en Kies Coaches Elly Sonke en Helene Bauman. 
Wij willen heel graag met een groepje kinderen een Kies traject gaan starten. Kies 
staat voor Kinderen in een scheiding, hier kunnen kinderen in een veilige omgeving 
praten met elkaar. 
Het Kies traject bestaat uit 1 inleidende bijeenkomst waar ouders ook uitgenodigd 

zullen worden. Hier krijgt u uitleg over de inhoud van de bijeenkomsten. En 8 bij-

eenkomsten op school, onder schooltijd, met de kinderen zelf. En een afsluitende 

bijeenkomst waar ouders ook weer uitgenodigd zullen worden. 

Meer informatie en data kunt u vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief, 

We hopen dat veel ouders hun kinderen aan zullen melden. 
  
Groetjes Elly Sonke en Helene Bauman 
Jeugdverpleegkundigen Kaag en Braassem 
Kies Coaches 
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