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Opbrengst Kerstmarkt 
Al het geld is geteld en de rekeningen zijn betaald; kortom het eindbedrag is bekend. 

We hebben totaal €3.079,12 opgehaald voor de goede doelen. Wauw! Wat 

een prachtig bedrag. Vandaag en morgen nemen de goede doelen de cheque in ont-

vangst. Ieder ontvangt €769,78.  

Bij deze danken wij de kinderen voor alle mooie producten die zij voor de verkoop 

hebben gemaakt, de ouderraad en ouders voor hun hulp tijdens de voorbereidingen 

en de Kerstmarkt zelf, alle bezoekers van de Kerstmarkt en ook de Kerstcommissie. 

Het was een succes en zeker voor herhaling vatbaar! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief stellen 

onze nieuwe collega’s Sonja 

en Marjolein zich voor. Wij 

heten hen van harte welkom 

op De Lei. 

 

Ook delen we de opbrengst 

van de Kerstmarkt. De dag 

zelf was al een succes, maar 

dit prachtige bedrag maakt 

het helemaal af. 

 

Ook jullie aandacht voor de 

ouderbijdrage. Wij snappen 

dat in deze, soms dure, tijden, 

dit bedrag niet helemaal uit-

komt. U kunt dan gerust con-

tact met ons opnemen, 

schroom niet! Wij denken 

heel graag mee.  

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Herinnering Ouderbijdrage 

We zijn alweer begonnen met de tweede helft van het schooljaar. U heeft 

waarschijnlijk al horen vertellen over een aantal activiteiten die in de eerste 

helft van het schooljaar door de Ouderraad zijn georganiseerd. Denk aan de 

zeer succesvolle Kerstmarkt, het Sinterklaasfeest en de boekenweek. En dan 

komen nu o.a. het unit 2 feest, het Lentefeest, de schoolreis en het afscheid 

van groep 8 er aan. Hiervoor zijn al leuke plannen. We hebben er veel zin om 

deze te gaan organiseren. Activiteiten die we kunnen doen dankzij uw bijdrage. 

Daarvoor willen we iedereen hartelijk bedanken.  

Bent u de ouderbijdrage vergeten?  

Veel ouders hebben voor schooljaar 2022/2023 het adviesbedrag van € 35,- per 

kind overgemaakt. Sommige ook meer. Er zijn echter ook ouders die dit verge-

ten zijn. Bent u dat? Dan willen we u nogmaals herinneren. Meer info: zie bijla-

ge! 

U kunt het bedrag over te maken op Rabo-

bank rekening: NL39 RABO 0345 4721 28 

t.n.v. Ouderraad De Lei. U kunt hiervoor 

ook deze QR-code scannen met de scan-

app op uw telefoon.  

De kinderen en wij willen u hiervoor bijzon-

der hartelijk danken.  

Ouders van kinderen die na de Kerstvakantie 

gestart zijn, ontvangen volgende week een 

brief, met een aangepast bedrag. 



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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Even voorstellen: juf Marjolein 
Beste ouders en verzorgers, 

Ik vind het leuk om mij voor te stellen, omdat ik, samen met de nieuwe collega Son-

ja, per 8 maart de nieuwe instroomgroep mag gaan begeleiden! Ik heb veel zin om 

te starten met deze jonge groep kleuters die de wereld volop aan het ontdekken 

zijn, nieuwsgierig en enthousiast te maken beginnend aan hun schoolcarrière…Dat 

ik hier zelf enthousiast over ben komt doordat ik ongeveer 30 jaar ervaring heb met 

kleuters, mijn hart ligt bij deze groep.  

Ik ben Marjolein Godthelp, getrouwd en wij hebben 2 volwassen-niet-meer-

thuiswonenden dochters. Na mijn opleiding ben ik gestart op een kleine school 

waar kinderen van boerderijen en woonwagenkamp samen kwamen. Het was een 

mooie en bijzondere tijd. Dit heb ik een aantal jaren gedaan om vervolgens heerlijk 

te gaan genieten van een fulltime moederschap. Toen eenmaal de oudste naar 

school ging, ben ik weer teruggekeerd in het onderwijs en heb vele jaren met ple-

zier mogen werken op een school met meer dan 400 leerlingen. Dat was wel even 

wat anders, maar snel gewend doordat je ook veel van elkaar kunt leren als colle-

ga’s onderling. En nu begin ik aan mijn nieuwe uitdaging! Ik heb al enige ervaring 

met unit-onderwijs en voor nu zie ik een mooie kans om dit verder te mogen uit-

breiden. 

Graag ontmoet ik u en jullie na de voorjaarsvakantie en 

hoop een leuke fijne tijd tot de zomer te mogen heb-

ben en maken met de nieuwe toekomstige leerlingen 

van De Lei! 

Groeten van Marjolein 

 

 

 
 

 

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  

 

  

 

   

 

 

 

  

Ziekmeldingen en verlofaanvragen 

Leerkrachten openen elke werkdag het Ouderportaal. Dit doen zij vaak tussen 

07.45u en 08.00u en na 14.00u tot 17.30u. Wilt u berichten die belangrijk zijn voor 

de dag zelf, of absentiemeldingen tussen deze tijden doen? Tijdens schooltijd ge-

ven zij les en bekijken zij het Ouderportaal niet/ minder vaak. 

 

Mocht u verlof buiten de vakanties willen aanvragen, dan zijn daar strenge regels/ 

eisen aan verbonden. Deze kunt u vinden op Verlofaanvraag (ikcdelei.nl)  

Wilt u deze eerst doorlezen alvorens u een aanvraag doet? Wij hebben ons als 

directie te houden aan de regels van inspectie.  

https://www.ikcdelei.nl/verlof
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Nieuws van de Family Factory 
Poppenkast show voor kinderen van 0-4 jaar, 25 januari  

Fritsie Duikelaar komt weer een mooie poppenkast show geven op 25 januari op 

school. Inloop vanaf 8.30 en start van de show om 9 uur. Toegang is gratis.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De komende week 

is het feest bij: 

 

21-01  Gys  4-5-6A 

24-01  Julia  7-8B 

25-1  Suzanne 7-8A 

 

  

 

   

 

 

 

  

Even voorstellen: Juf Sonja 

Voor een aantal collega’s en kinderen op De Lei ben ik niet onbekend. Na een aan-

tal jaar in de kinderopvang en het speciaal voortgezet onderwijs gewerkt te heb-

ben keer ik nu op het ‘oude nest’ terug om in maart samen met juf Marjolein, de 

instroomgroep te starten.  

Ik stel mij graag even voor aan iedereen die wil weten wie er op maandag en dins-

dag deze groep gaat begeleiden.  Mijn naam is Sonja Mollers. Ik ben getrouwd met 

Ronald en woon in Leimuiden. Mijn gezin bestaat uit 3 kinderen, 2 schoondoch-

ters, 1 schoonzoon en 1 kleindochter. In ons drukke en gezellige gezin wonen ook 

hond Dirk en kat Muffin. 

Mijn ervaring in het onderwijs gaat zo’n ruim 15 jaar terug. Hiervan heb ik ruim 11 

jaar op de Schakel gewerkt, voornamelijk groep 1 tot groep 5. Ik ben een enthou-

siast, leergierig en open persoon. Ik ben geïnteresseerd in de ontwikkeling en 

denkwijze van kinderen en alles wat hen bezighoudt. Zelf ben ik ook constant aan 

het leren en ontwikkelen en dat wil ik graag bijdragen.  

Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen, koken, dansen en alles wat de mens bezig-

houdt. Spreek me gerust aan, ik sta open voor jullie vragen. 

Tot 13 maart, ik heb er zin in!  


