
 In deze nieuwsbrief:  Terugblik studiedag, portfolio 1 mee, in-

schrijven oudergesprekken en nog veel meer! 
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Terugblik studiedag 
Gisteren hadden wij de 3e studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze dag heb-

ben we het gehad over de begroting, over een stukje formatie, de adviesge-

sprekken voor groepen 7 en 8 en hebben we met elkaar hard gewerkt aan de 

portfolio’s die over 2 weken mee naar huis komen. Daarnaast zijn onze nieuwe 

collega’s van de instroomgroep, Sonja en Marjolein, ook geweest om kennis te 

maken en alvast een start te maken ter voorbereiding van hun start in maart. 

Kortom; een volle en productieve dag!  
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze week meer informatie 

over onze studiedag van gis-

teren en de dingen die ko-

mende weken op het pro-

gramma staan. 

 

Zo hebben we over 1,5 week 

weer een inloopweek voor 

ouders en krijgen jullie  kin-

deren binnenkort een nieuw 

opgezet portfolio mee. Zie 

deze nieuwsbrief voor meer 

info! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Inloopweek 13 februari—17 februari 

staat de tweede inloopweek voor de deur. U mag, als ouder, de hele week met jullie 

kind (eren) meelopen vanaf 08.20uur. Er staat in alle groepen start aan tafel klaar, wat 

bekeken kan worden. Om 08.45 uur wordt u verzocht om de school weer te verlaten. 

Leuk als jullie tijd hebben, we zien jullie dan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
Levi en Selihom worden deze week 4 jaar. Zij starten in groep 1-2-3D en 

1-2-3E en zullen na de voorjaarsvakantie in de instroomgroep bij juf 

Sonja en juf Marjolein komen. Welkom Levi en Selihom, wij wensen 

jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Lei. 

 



AGENDA 

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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Voortgangsgesprekken 
In de week van 20 februari zijn er voortgangsgesprekken. Aanstaande maandag, 6 

februari, zal de intekenlijst hiervoor op Ouderportaal open gaan. Onder de module-

knop ‘intekenen’ verschijnt vanaf 19.00uur een lijst met data en tijden, waarvoor u 

kunt inschrijven. 

Vanaf groep 4 is het wenselijk om het gesprek 

met ouders én kind te voeren, vanaf groep 5 

verwachten we dat ouders met kind aanwezig 

zullen zijn.  

Groep 7 en 8 hebben adviesgesprekken.  

De gesprekken ‘live’ op school zijn op maandag-, dinsdag– en woensdagmiddag van 

14.45u tot 16.45u. 

De gesprekken ‘online’ (via Google Meet) zijn op dinsdagavond vanaf 18.30u-

20.30u en donderdagmiddag van 14.45u-16.45u. 

 

 

 

 

De komende weken 

is het feest bij: 

 

3-2  Robbyn 7-8C 

5-2  Puk  7-8A 

  Jidde  1-2-3E 

7-2  Brandon 7-8B 

  Ean  7-8C 

  Anouk 7-8A 

8-2  Gijs  1-2-3E 

  Nikki  4-5-6C 

9-2  Thijs  1-2-3E 

  Sanne  4-5-6E 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Portfolio 1 mee : 17 februari 

17 februari krijgen alle kinderen (groep 1 t/m 8—met uitzondering van kinderen 

die in nov/dec ‘22 gestart zijn— ) hun eerste portfolio mee. Jullie lezen het goed; 

ons raportfolio is nu definitief een portfolio. De afgelopen jaren is er hard gewerkt 

aan een nieuw portfolio. We hebben portfolio’s van andere scholen bekeken. Ge-

keken naar waar wij in een portfolio waarde aan hechten én gekeken naar wat 

past bij de visie van De Lei. Daarbij hebben we tijdens informatieavonden wensen 

van jullie als ouders ook opgehaald.  

Met al deze informatie is de werkgroep portfolio hard aan de slag gegaan. U zult 

elementen terugzien die al eerder in de rapportmap zaten; uitslagen van cito/ 

digikeuzebord / Veilig Leren lezen. Nieuw zijn de bladen over hoe wij naar jullie, 

als kind, kijken. “Hoe zien wij jou” in de stamgroep, “Hoe zien wij jou” bij de ver-

schillende vakgebieden: “Wat gaat er al goed”, of “wat vind je nog lastig?”. Het is 

een portfolio van ons samen, kind, ouder & leerkracht. Want jullie zien namelijk 

ook werk terug waar jullie kind trots op is. Daarbij presenteren wij een nieuwe 

‘leeswijzer’, zodat jullie ook weten hoe je informatie kunt aflezen van verschillen-

de tabellen/ grafieken. 

 

Zijn we dan nu klaar met de ontwikkeling van dit portfolio? Nee! We zijn met het 

invullen van het portfolio zaken tegengekomen die we minder handig vinden tij-

dens het invullen, maar het zou ook zo maar kunnen dat jullie als ouders tips of 

tops hebben. Dit nemen we mee naar het portfolio van volgend schooljaar. 

We zijn trots op het resultaat en we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden 17 fe-

bruari! 

 


