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Kerstontbijt 23 december 
Morgen, de ochtend na de Kerstmarkt, hebben we een kerstontbijt op school. De kin-

deren 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, 

 

Vanmiddag is het zover, de 

eerste Kerstmarkt op De Lei. 

Gezonde spanning, na weken 

van voorbereiden, hopen we 

op een geslaagde markt. 

 

Morgen is het Kerstontbijt. De 

leerkrachten en ouderraad 

zorgen voor een mooi gedek-

te tafel, u en uw kind(eren) 

voor een lekker ontbijt. 

 

Dan start om 12.00uur de 

Kerstvakantie. We hopen ie-

dereen op 9 januari weer uit-

gerust terug te zien. 

 

Fijne feestdagen en een mooi 

uiteinde gewenst! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Welkom op De Lei 

Deze week wordt Loé 4 jaar. Zij komt in groep 1-2-3B bij juf Mieke en juf Gerda. 

Ook worden Luca, Aron, Charlie en Niek 4 jaar, in de Kerstvakantie. Zij starten 

na de vakantie in één van de vijf stamgroepen en zullen na de voorjaarsvakan-

tie in de instroomgroep beginnen. 

 

Inmiddels hebben we de vacature die wij hadden ook gevuld met 2 nieuwe 

collega’s. Sonja en Marjolein zullen in een duobaan vanaf de voorjaarsvakantie 

de instroomgroep draaien. Alle ouders van deze leerlingen hebben inmiddels 

een brief ontvangen. Na de vakantie zullen zij zich via deze nieuwsbrief voor-

stellen. 

 

Welkom op De Lei! 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

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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Gevonden voorwerpen 
Herkent u één van deze spullen? Laat het dan even weten. Na de Kerstvakantie 

schenken wij de spullen aan een goed doel. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

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 kerstboom voor de school. Er zijn vuurkorven, marshmal-

lows en een versierde boom. Neem zelf (warm) drinken mee en iets om 

te delen. De eerste 30 oliebollen hebben wij klaarstaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende weken 

is het feest bij: 

 

23-12  Duuk  4-5-6A 

25-12  Kaidy  4-5-6B 

26-12  Emma  1-2-3B 

  Julian  1-2-3C 

  Milan  4-5-6D 

  Fayenna 1-2-3C 

29-12  Julan  4-5-6D 

  Cas  4-5-6E 

1-1  Taym  7-8A 

2-1  Bibars  1-2-3D 

7-1  Vince  1-2-3A 

  Annabel 4-5-6E 

8-1  Dylan  1-2-3E 

  Sven  4-5-6B 

11-1  Jill  7-8D 

  Lucas  7-8A 

 

  

 


