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Sinterklaas op De Lei 
Eindelijk was het zover: Sinterklaas kwam aan op De Lei, afgelopen maandag. We ston-

de hem met het gehele IKC op te wachten. We hadden hiervoor een zaklamp meegeno-

men, want Sint wilde graag met een luchtballon naar De Lei komen.  

Helaas redde Sint het laatste stukje met de luchtballon niet, want hij is neergestort. 

Gelukkig heeft de vader van Puck, Saar en Pip, Sint en zijn pieten gevonden en met de 

tractor naar het IKC gebracht.  

 

Gedurende de ochtend heeft Sint alle kinderen in het IKC bezocht en cadeautjes uitge-

deeld. Op unit 3 had groep 6 een mooi gedicht voor elkaar gemaakt en in unit 4 waren 

er prachtige surprises gemaakt. De groep 1 t/m 5 hebben een cadeau gekregen. 

 

We sloten hiermee een feestelijke, maar ook spannende periode af. We maken ons nu 

op voor de Kerstviering. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

De Sintviering is achter de 

rug, de Kerstperiode begint. 

 

Een mooie periode waar wij 

als IKC een Kerstgedachte bij 

hebben, samen; voor elkaar. 

Hier is de Kerstmarkt een on-

derdeel van, maar ook het 

ontbijt op de vrijdagochtend 

in de stamgroepen.  

 

Het IKC wordt morgen in 

Kerstsferen gebracht, fijn dat 

we dit jaar Kerst zo met el-

kaar kunnen vieren. 

 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 22 december 

De organisatie draait op volle toeren. Er worden veel spullen aangeleverd en 

van alle kanten wordt er hulp aangeboden. Een Kerstgevoel; een gevoel van 

Samen met en voor elkaar. Wel zien we dat de ‘levende Kerststal’ nog niet 

compleet is, er missen nog dieren. Wie heeft een goede tip? 

Begin volgende week sturen we jullie een nieuwe update, met meer informatie 

en een oproep voor de 22 december zelf.  

Vrijdag 23 december hebben we voor de kinderen een Kerstontbijt, wat zij zelf 

meenemen. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover! 



AGENDA 

22 december 

Kerstmarkt 17.00 uur—19.00 uur 

23 december 

Kerstontbijt 

23 december 12.00 uur 

Start Kerstvakantie tot 6 januari 

9 januari 2023 

De school begint weer! 

1 februari 

Studiedag—kinderen vrij 
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Leikrant—eerste editie! 
Thijs, Jente en Feline van unit 4 hadden een tijdje terug een goed idee, een school-

krant maken voor De Lei. Dit idee is super uitge-

pakt. Na keihard werken, vele interviews, foto’s, 

een sponsor voor het papier vinden en ook een 

hoop plezier van hun werk hebben, was het vori-

ge week zover: de eerste druk! 

We zijn heel trots op deze hoofdredacteuren. De 

schoolkrant is nu nog alleen voor unit 4 gemaakt, 

maar achter de schermen zijn zij nu al heel druk 

bezig om nog een versie te maken, ook voor unit 

3. Wordt vervolgd... 

Kiss en Ride afgezet—herhaling 

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 vrachtwa-

gen 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. 

Duurzame Kerstboom voor IKC 

Woensdag 7 december is er een kerstboom met kluit geplaatst in een tuinperk voor 

het schoolplein van IKC de Lei.  

Deze boom is geregeld door de Family Factory en gefinancierd vanuit het budget 

dat zij krijgen vanuit de Driemaster. Het doel van deze kerstboom is om er de ko-

mende jaren leuke activiteiten bij te kunnen organiseren rond de  

Kersttijd. Bijvoorbeeld met de kinderen van school en 

de ouderen uit het dorp. Er is gekozen om een boom 

met kluit te plaatsen zodat de boom elk jaar opnieuw 

kunnen gebruiken en omdat het een mooie aanvulling 

is op de natuur rondom school.  

De Family Factory heeft samen met de buren en de 

school een ‘groen en doen’ overeenkomst getekend. Ze 

zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor het onderhoud 

van de boom en het perkje. De betrokken partijen ho-

pen dat iedereen van de boom geniet. De boom is ge-

plaatst door Visser Tuinen.  
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Ouder– kind workshop 
Alle ouders met kinderen van 0-4 jaar zijn welkom om een mooie kerstcreatie te 

maken op donderdag 15 december van 8.30 - 10 uur in de Lei. Deze Family Factory 

workshop is gratis. Wil je meedoen meld je dan zo snel mogelijk aan want het aan-

tal plekken is beperkt. Aanmelden via 0640629566 of ffleimuiden@gmail.com 

 
 

 

 

 

Nieuws uit de RK-kerk 

24 december 17:00 uur; gezinsviering en interactief kerstverhaal St. Jan 

de Doper kerk 

We zijn met elkaar onder weg naar kerst….heb jij ook zo’n zin in dit feest? 

Het kinderkerstkoor is van start gegaan; als je nog wilt aansluiten moet je 

snel zijn. Bel dan even met Marina van Dam (de dirigente) of het nog mo-

gelijk is om deel te nemen; 06-12136308. 

Mocht zingen niet ‘je ding’ zijn; Tijdens de viering op kerstavond om 17:00 

uur is er ook een kerstspel. Doe dan lekker mee als engel of herder of wie 

weet word je wel Jozef of Maria (vanaf groep 1 is deelname mogelijk). Wil 

je graag meedoen met het kerstspel? Kom dan op vrijdagmiddag 23 de-

cember om 14:00 uur naar de St. Jan de Doper kerk. Dan zoeken we mooie 

kleding voor je uit en gaan we het kerstspel oefenen. 

We zien je graag op kerstavond om 17:00 uur in de kerk aan de W. v.d. 

Veldenweg. Kijk naar je klasgenootjes, doe of zing lekker mee en geniet 

met ons mee! Zie voor info de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

De komende week 

is het feest bij: 

 

9 dec  Hijab  7-8B 

  Wessel 7-8A 

  Olivia  7-8B 

10 dec Junior  1-2-3D 

  Moos  1-2-3E 

  Maks  1-2-3E 

11 dec Marcus 4-5-6B 

  Meson 1-2-3C 

13 dec Kiran  4-5-6C 

 

   

Gezocht! 

Ayden uit groep 1-2-3 E is zijn nieuwe step kwijt. Maandag na schooltijd was deze 

verdwenen. Wie heeft de step gezien? De step is wit met groene letters en heeft 

zwarte handvaten. We horen het graag!  
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