
 In deze nieuwsbrief:  Indeling gesprekken, gedrag na school-

tijd, welkom op school, en nog veel meer! 
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Graag jullie aandacht voor: 
Afgelopen tijd zijn wij meerdere malen door buurtbewoners en ouders gebeld  over 

storend gedrag van kinderen in het dorp, na schooltijd. Ondanks dat het na schooltijd 

plaatsvindt, vinden wij het wel belangrijk om met elkaar er voor te zorgen dat iedereen 

zich prettig blijft voelen op straat. Meermaals belletje ‘leuren’, met een brievenbus 

klepperen, met spullen uit tuinen gooien is niet zo grappig! Misschien kunt u thuis aan-

dacht besteden: hoe gedraag ik mij op straat? Buiten spelen moet leuk zijn en blijven! 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Morgen komt portfolio 1 

mee (behalve voor kin-

deren die in november/ 

december ‘22 en januari/ 

februari ‘23 zijn gestart).  

U heeft de afgelopen we-

ken kunnen lezen over de 

nieuwe indeling in deze 

mappen.  

 

Wij zijn trots op het resul-

taat en het team heeft 

hard gewerkt om een 

mooie weergave van de 

ontwikkeling neer te 

zetten. Ook zit er werk van 

de leerlingen zelf in.  

 

Een portfolio van ons alle-

maal!  

 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsgesprekken– herhaling 

In de week van 20 februari zijn de gesprekken over het portfolio.  In onderstaande tabel 

staat weergegeven waar de gesprekken plaatsvinden. Het handigste is voor de unitdeu-

ren te wachten, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



AGENDA 

17 februari 

Portfolio 1 mee 

20 februari—23 februari 

Voortgangsgesprekken 

24 februari  

Vrije vrijdag 

27 februari—3 maart 

Voorjaarsvakantie 

6 en 7 maart 

Studiedagen– KINDEREN ZIJN VRIJ! 
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De komende weken 

is het feest bij: 

 

17-2  Skye  1-2-3C 

19-2  Selina  1-2-3E 

  Rayven 4-5-6C 

20-2  Fleur  1-2-3B 

  Fien  1-2-3D 

22-2  Stephanie 1-2-3A 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Gevraagd: lego / constructiemateriaal 

Oproepje! 

We zijn als team aan het kijken hoe we de talenten van de kinderen vaker en beter 

kunnen aanspreken.  

Bijvoorbeeld op momenten dat ze even vastlopen of juist op de vrije momenten 

waarin kinderen aan doelen kunnen werken of iets voor zichzelf kunnen doen.  

Hiervoor zijn we op zoek naar materialen die thuis niet meer gebruikt worden. 

Heb je thuis bijvoorbeeld LEGO-dozen die aan het verstoffen zijn? Of Knex-dozen? 

Wij zouden deze graag gebruiken voor de kinderen. Mocht u iets hebben liggen, 

laat het ons weten! 

Verkeerslessen 
Na de vakantie staan er voor veel groepen verkeerslessen gepland. Tijdens deze 

lessen kunnen we jullie hulp, als ouders, goed gebruiken! Binnenkort verschijnen 

de intekenlijsten op Ouderportaal. 

Welkom op school 
Deze week worden Mason en Daan allebei vier jaar. Zij starten na de voorjaarsva-

kantie in de instroomgroep bij juf Sonja en juf Marjolein. Wij heten jullie van har-

te welkom op De Lei en wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Lei! 

 

 

 

 

 

Family Factory– dinsdag 22 februari: 
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Graag uw aandacht: 

Stem mee om bieb open te houden!  

 

De gemeente Kaag en Braassem wil graag meer weten over de bibliotheek in Lei-

muiden. Het onderzoeksbureau Opiniepijlers gaat daarom met mensen in gesprek. 

Ook is er een online vragenlijst.  

 

Vind je het ook belangrijk dat de bieb open blijft? Kom vooral langs of vul de on-

line vragenlijst in. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te horen. 

 

De interviewbus van Opiniepijlers staat op de volgende dagen in Leimuiden: 

Dinsdag 21 februari (tussen 10:00 en 16:00 uur): parkeerplaats ontmoetingskerk, 

Dorpstraat 49 

Woensdag 22 februari (tussen 10:00 en 16:00 uur): Dorpsplein 

Donderdag 23 februari (tussen 10:00 en 16:00 uur): Dorpsplein 

 

De link naar de online vragenlijst kun je vanaf 21 februari hier vinden: 

https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Gemeentenieuws/

Onderzoek_bibliotheek_in_de_gemeente 

 

Voor meer informatie, kun je Annamarie van de Family Factory bellen of appen op 

06 4062 9566.  

 

Geef je mening en help om de bieb in Leimuiden open te houden! 
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