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Kerstontbijt 23 december 
Vrijdag 23 december, de ochtend na de Kerstmarkt, hebben we een kerstontbijt op 

school. De kinderen nemen hun eigen ontbijt mee en starten zo de dag. 

Alle kinderen nemen die ochtend het volgende mee: 

- 1 of 2 belegd(e) broodje(s) 

- 1 stuk fruit/groente;  

- 1 kerstkoekje; 

-  1 waxinelichtje op batterijen. 

Leerlingen nemen zelf een (kerst-)bordje en een (kerst-)

beker mee (voorzien van naam). 

De Ouderraad (OR) en de leerkrachten zorgen voor een mooi in-

gerichte unit/klas!  

Uiteraard zou het heel leuk zijn als alle kinderen in hun mooie, nette feestkleding naar 

school komen. 

De ochtend is om 12.00uur afgelopen en dan start de welverdiende Kerstvakantie! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wat wordt er enorm hard 

gewerkt door alle kinderen 

om volgende week mooie 

kerstartikelen te verkopen op 

de Kerstmarkt! 

 

Tussendoor zijn we ook nog 

hard aan het werk, met ons 

‘gewone’ werk. We merken 

dat we allemaal uitkijken naar 

de Kerstvakantie. 

 

Nog even en het is zover, 

maar daarvoor nog twee leu-

ke activiteiten, meer informa-

tie in deze nieuwsbrief. 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 22 december 

De organisatie draait op volle toeren. De plattegrond is getekend, de informa-

tiebrief is verstuurd (nogmaals in de bijlage van deze nieuwsbrief). We hebben 

al veel hulp aangeboden gekregen. Toch zijn we nog op zoek naar een aantal 

zaken, zoals bijvoorbeeld een fotograaf, een Kerstman en hulp bij het opbou-

wen en afbouwen. Ook kunnen we nog aankleding, zoals in de infobrief be-

schreven, gebruiken! Aanmelden kan bij Kristel via mail onderaan deze nieuws-

brief. 

We hopen op droog weer en we kijken er naar uit: de eerste Kerstmarkt op De 

Lei! 

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar 4 goede doelen. Dit zijn stichting 

Droomdag, SeeYou Foundation, Blauwe zone 

Kaag en Braassem en Het vergeten kind. Na de 

kerstvakantie maken we de opbrengst bekend.  

 

 

 

 



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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Nieuws van de Family Factory 
De Family Factory organiseert dit jaar voor het eerst een Kinder-Oud & Nieuw-

feest. Alle gezinnen met (jonge) kinderen zijn welkom van 18 tot 19 uur bij de kerst-

boom voor de school. Er zijn vuurkorven, marshmallows en een versierde boom. 

Neem zelf (warm) drinken mee en iets om te delen. De eerste 30 oliebollen hebben 

wij klaarstaan! 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer een stepje kwijt.. 

Gisteren is de step van Thijs (1-2-3e) kwijtgeraakt. Wie heeft deze ge-

zien? Zie foto. 

Het is de tweede keer in één week tijd dat er stepjes kwijt zijn. 

Wij twijfelen of wij wieltjesdag nog door moeten laten gaan. Vaak 

verdwijnen de stepjes na schooltijd, tijdens de BSO tijd. Fijn als u 

de step van de naam van uw kind voorziet. Wij bespreken in de 

groepen ook dat ze van de spullen van andere kinderen af moe-

ten blijven.  Mocht uw kind(eren) na schooltijd op het plein spe-

len, kunt u hierover in gesprek gaan, laat de spullen staan die niet 

van jou zijn. Laten we er met elkaar voor zorgen dat spullen op 

het schoolplein daar in vertrouwen kunnen blijven staan.  

Eind januari zullen we dit wederom evalueren met het team. We 

hopen natuurlijk dat we door kunnen gaan met de wieltjesdag! 
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Family Factory 
Interactieve workshops over mediagebruik van kinderen (0-14 jaar) 

Ben jij benieuwd welke apps jouw kinderen helpen in de ontwikkeling? Hoeveel 

schermtijd goed past bij welke leeftijd? Welke spellen wel en niet aan te raden zijn? 

Hoe je je kind kunt ondersteunen in het veilig surfen op het net? 

Zet dan de onderstaande data alvast in je agenda. De Family Factory heeft Bureau 

Jeugd en Media gevraagd 3 interactieve workshops te geven. Er is veel ruimte voor 

vragen stellen en delen met elkaar. De verschillende workshops vullen elkaar aan 

dus je kunt bij meerdere workshops aansluiten.  

De workshops worden gegeven op school van 19.30-21.30 uur. Ze zijn gratis. Je 

hoeft je niet aan te melden.   

0-4 jaar: 9 januari 

5-8 jaar: 22 februari 

9-14 jaar: 21 maart 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

De komende week 

is het feest bij: 

 

16 dec Jorrit  4-5-6A 

17 dec Yara  7-8D 

19 dec Johnny 7-8D 

21 dec Noa  7-8A 


