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Zieken en protocol vervanging 
Vorige week en deze week hebben we een hoop zieke leerkrachten in team De Lei. 

Elke dag proberen we te puzzelen en vervanging te regelen. De invalpool is leeg, maar 

gelukkig kunnen we onderling schuiven en extra werken. Extra werken van collega’s 

vraagt veel van ons team. Weet dat wij er alles aan doen om vervanging te regelen en 

dat de laatste stap van ons protocol, een leerjaar thuis, een stap is die we liever niet 

nemen. We danken jullie daarom ook voor het begrip en meedenken als het wel voor-

komt. Het protocol vervanging vinden jullie op onze website.  
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze en vorige week hebben 

we veel gepuzzeld om alle 

groepen ‘bemand’ te houden, 

meer in deze nieuwsbrief. 

 

Volgende week is er een stu-

diedag, waarin we de doelen 

voor komend half jaar weer 

scherp stellen met elkaar. 

Met en voor jullie kinderen. 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Herinnering Ouderbijdrage– herhaling 

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

lijk al horen vertellen over een aantal activiteiten die in de eerste helft van het school-

jaar door de Ouderraad zijn georganiseerd.  

Bent u de ouderbijdrage vergeten?  

Veel ouders hebben voor schooljaar 2022/2023 het 

adviesbedrag van € 35,- per kind overgemaakt. Sommi-

ge ook meer. Er zijn echter ook ouders die dit vergeten 

zijn. Bent u dat? Dan willen we u nogmaals herinneren. 

Meer info: zie bijlage van vorige week! 

U kunt het bedrag over te maken op Rabobank 

rekening: NL39 RABO 0345 4721 28 t.n.v. Ouder-

raad De Lei. U kunt hiervoor ook deze QR-code 

scannen met de scan-app op uw telefoon.  

De kinderen en wij willen u hiervoor bijzonder hartelijk danken.  

Goed om te weten dat de bijdrage vrijwillig is en dat we leerlingen niet uitsluiten van 

activiteiten.  

Welkom 
Nelly wordt volgende week 4 jaar. Zij start in groep 1-2-3E en zal na de 

voorjaarsvakantie in de instroomgroep bij juf Sonja en juf Marjolein 

komen. Welkom Nelly, een fijne en leerzame tijd toe op De Lei. 

 

https://www.ikcdelei.nl/protocolvervangingleerkrachten


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  

Vrije vrijdag 

27 februari—3 maart 

Voorjaarsvakantie 
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Uitreiken cheques Kerstmarkt 
Vorige week hebben we aan de vier goede doelen, de cheques met het eindbedrag 

uitgereikt. Een fotoverslag: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende weken 

is het feest bij: 

 

28-01  Zoë  4-5-6D 

29-01  Lena  4-5-6A 

  Mijs  1-2-3E 

31-01  Nora  4-5-6E0 

01-02  Christiano 7-8C  

02-02  Ayden 1-2-3E

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Studiedag 1 februari 

Volgende week woensdag staat de eerste studiedag van 2023 op het programma. 

De kinderen zijn dan vrij en de leerkrachten gaan aan de slag met de portfolio die 

eind februari mee gaan. Daarnaast kijken we naar de doelen van schooljaar 2022-

2023, wat hebben we al behaald en waar liggen 

nog aandachtspunten. Ook maken we al een stap 

richting volgend jaar, de formatie van leerkrach-

ten. Kortom: een (zin-) volle dag! 

 

 


