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Portfolio 1 mee 
Vorige week hebben we in de nieuwsbrief een uitgebreid bericht gestuurd 

over de raportfolio’s die vanaf dit jaar portfolio’s heten. Deze portfolio’s gaan 

vanaf groep 1 mee. De kinderen die in november / december ’22 zijn gestart 

krijgen nog geen portfolio mee, omdat zij tekort op school zitten. De leerkracht 

van die kinderen maken komende periode een afspraak om de eerste 10 we-

ken te evalueren. Zij krijgen aan het einde van het schooljaar portfolio 1 mee.  

We zien dat heel veel ouders zich hebben ingeschreven voor de gesprekken. 

We kijken er naar uit om met jullie en jullie kind (vanaf groep 4) de voortgang 

te bespreken! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze week zijn de leerkrach-

ten druk bezig met het vullen 

van de bladen voor in het 

portfolio. Niet alleen zij heb-

ben een bijdrage, er worden 

ook werkjes in gedaan, waar-

van de kinderen hebben aan-

gegeven hier trots op te zijn! 

 

Daarnaast wordt er heel hard 

gewerkt. Onder andere aan 

het thema ‘Maken & gebrui-

ken’ van Leskracht, vraag uw 

kind hier maar eens naar! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Inloopweek 13 februari—17 februari 

De inloopweek staat weer voor de deur. U mag, als ouder, de hele week met uw kind 

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

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

als jullie tijd hebben, we zien jullie dan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komend schooljaar 
Wordt uw kind in schooljaar 2023-2024 4 jaar? Dan horen wij dit graag! We 

gaan vanaf deze maand de formatie en groepsverdeling maken voor volgend 

schooljaar. Wilt u een kennismakingsgesprek aanvragen? Stuur dan een mail 

naar directie@delei.wijdevenen.com. U kunt ook meteen een aanmeldformu-

lier invullen en mailen of langsbrengen. Link naar aanmeldformulier 

Kent u iemand met een kind van 2,5 / 3 jaar? Wilt u dit bericht dan doorge-

ven?  

 

mailto:directie@delei.wijdevenen.com
https://www.ikcdelei.nl/aanmeldformulier


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 

 

 

 

    IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie  0172—509295 

                | E-mail: directie@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl  

 

 

De komende weken 

is het feest bij: 

 

16-2  Vera  7-8D 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Voortgangsgesprekken 

In de week van 20 februari zijn de gesprekken over het portfolio. Hiervoor staat de 

inschrijving geopend, in Ouderportaal. In onderstaande tabel staat weergegeven 

waar de gesprekken plaatsvinden. Het handigste is voor de unitdeuren te wach-

ten, totdat de leerkracht jullie komt halen. Zo blijft de rust en de privacy op de 

units gewaarborgd.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


