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Terugblik Kerstmarkt 
Wauw! Wat een opkomst op donderdag 20 december. Wat hebben we veel verkocht 

en wat hing er een fijn gevoel van saamhorigheid. We kunnen met een heel positief 

gevoel terugkijken op deze eerste editie. 

 

Ook het Kerstontbijt, de ochtend daaropvolgend, was een succes. We hebben gezellig 

met elkaar ontbeten, spelletjes gespeeld, geluisterd naar voorleesverhalen en het jaar 

afgesloten. 

 

We begrijpen dat iedereen nieuwsgierig is naar de opbrengst voor de goede doelen, 

waarvoor we geld hebben opgehaald tijdens de Kerstmarkt. We zijn nog aan het reke-

nen en we denken u volgende week te kunnen melden wat het eindbedrag zal zijn. We 

zullen dan ook de goede doelen uitnodigen om hun cheque in ontvangst te nemen. 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Allereerste: de beste wensen 

voor 2023! Dat het maar een 

mooi en leerzaam jaar mag 

worden! 

 

Afgelopen maandag zijn wij 

na twee weken vakantie weer 

gestart!  

Fijn om iedereen weer te zien 

en de vakantie verhalen te 

horen van elkaar. 

 

De komende periode staat in 

het teken van het thema 

‘Duurzaam’. Ook zullen bin-

nenkort vanaf groep 3 de 

toetsen weer worden afgeno-

men en verschijnt het eerste 

portfolio in februari. 

 

Jullie lezen; genoeg te doen 

én daar hebben we zin in! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Goede voornemens 

Het nieuwe jaar is gestart en daar horen natuurlijk ook goede voornemens bij. 

Wij hebben er een paar van ons, veel praktische, op een rijtje gezet: 

• Wij willen heel graag om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen. We 

willen elke minuut van de schooldag pakken om zoveel mogelijk uit de 

dag te halen. Helpen jullie mee door op tijd op school te zijn? 

• Gezonde voeding is ook altijd een goed voornemen. Op dinsdag en don-

derdag zijn onze fruitdagen, wilt u er op letten dat u dan fruit/groente 

mee geeft voor het ‘10 uurtje/ tussendoortje’. 

• Bewegend leren tijdens de lessen en tijdens de gymlessen is een belang-

rijk onderdeel bij ons op school. Gymmen vinden wij heel fijn in gymkle-

ding, het is hygiënischer én veiliger. Zorgt u dat alles compleet op school 

is? 

• We letten deze weken ook weer extra op de groepsdynamiek en het 

omgaan met elkaar, hoe kun je iets aardig overbrengen en welk gedrag 

wordt er in de klas van je verwacht? Leuk om daar ook thuis over in ge-

sprek te gaan. 

 

En zo starten we het jaar 2023. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin om met 

jullie, kinderen en ouders er een plezier en leerzaam jaar van te maken! 

 



AGENDA 

1 februari 

Studiedag—kinderen vrij 

13 februari—17 februari 

Inloopweek ouders van 08.20 uur—

08.45 uur 

17 februari 

Portfolio 1 mee 

20 februari—23 februari 

Voortgangsgesprekken 

24 februari—3 maart 

Voorjaarsvakantie 
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Kies training 
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 star-

ten. 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. 

  

Het gaat om de volgende data 

  

Donderdag 26 januari ouderbijeenkomst 

Donderdag 23 februari 13.00-14.00 uur op school eerste bijeenkomst 

Donderdag 9 Maart 2e 

Donderdag 16 Maart 3e 

Donderdag 23 Maart 4e 

Donderdag 30 Maart 5e 

Donderdag 13 April 6e 

Donderdag 20 April 7e 

Donderdag 11 Mei 8e en tevens laatste bijeenkomst met de kinderen 

Donderdag 25 Mei na schooltijd evaluatiebijeenkomst met ouders, zonder kin-

deren. 

  

We hopen dat veel ouders hun kinderen aan zullen melden. 

  

Groetjes Elly Sonke en Helene Bauman 

Jeugdverpleegkundigen Kaag en Braassem 

Kies Coaches 

 

Meer informatie en het aanmeldformulier; zie  bijlage van deze nieuwsbrief! 

 

 

De komende weken 

is het feest bij: 

 

14-01  Jolé  7-8C 

15-01  Boaz  4-5-6E 

17-01  Guus  7-8C 

18-01  Julia  4-5-6C 

19-01  Lauren 7-8D  

 

  

 

   

 

 

 

  

Nieuws van Vakantie Kinderweek 

Zondag 15 januari gaan we weer bingoën. Om 14.00 uur 

gaan we online van start. De QR-code voor de zoomlink 

vindt je in de bijlage. Maar deze zal ook aanstaande vrij-

dag, samen met de bingokaarten en het loterijnummer 

worden uitgedeeld om 14.00 uur op het schoolplein. Hope-

lijk tot zondag! Meer informatie: zie bijlage! 

 

 


