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kom op school, Trots op onze voorleeskampioen! en 
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Studiedagen 6 en 7 maart 
Direct na de voorjaarsvakantie staan er twee studiedagen op de planning. De kinderen 

hebben dus 2 dagen langer vakantie. Tijdens deze studiedagen analyseren we de CITO 

resultaten, evalueren wij de doelen van het eerste half jaar en scherpen we de doelen 

voor komend half jaar aan.  

Ook kijken wij naar de resultaten van de ouder-enquête. Deze staat nog tot morgen 

open en kunnen jullie vinden onder de module ‘intekenen’ in het Ouderportaal. 

Daarnaast bereiden we het nieuwe thema van Leskracht voor én wordt het lokaal voor 

de instroomgroep spik en span gemaakt. Kortom: twee volle dagen die we goed gaan 

benutten!  
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Een volle week met ouder-

gesprekken is bijna achter 

de rug. Fijn om jullie alle-

maal weer gesproken te 

hebben. 

 

Ook heeft groep 3 gisteren 

het Letterfeest gevierd en 

had unit 4 een mooie gast-

les van Leimuiden Duur-

zaam. 

 

Dan staat nu de voorjaars-

vakantie op het punt van 

beginnen. Voor jullie 2 da-

gen langer, vanwege de 

studiedagen.  

 

We zien jullie graag weer 

op 8 maart! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Wijkagenten op bezoek 

Afgelopen maandag hebben wijkagenten Hennie en Maaike een gastles gegeven aan de 

groepen 6,7 en 8. We hebben het gehad over groepsdruk, over ‘stoer doen’, over bal-

dadigheid en ook wanneer een grapje geen grapje meer is. Hier kwamen mooie ge-

sprekken en ook inzichten uit. De kinderen zaten vol met vragen, maar kwamen ook 

met goede ideeën. Want hoe kun je er nu voor zorgen dat je kunt helpen als je iets ziet 

gebeuren, waarvan je denkt “dat is niet oké”. Hier kwamen mooie tips uit. Win-win 

dus! 

Welkom op school 
Na de vakantie starten Nila en Stijn bij ons op school. Zij zijn allebei in de vakantie 

jarig en starten in de instroomgroep bij juf Sonja en juf Marjolein. Welkom op 

school, wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Lei! 

Trots op onze voorleeskampioen! 
Fayeline is de voorleeskampioen van De Lei, deze wedstrijd 

was al in november gehouden. Afgelopen weekend waren 

de regionale voorleeswedstrijden. Fayeline heeft het fantas-

tisch gedaan, maar helaas is zij niet door naar de volgende 

ronde. Desondanks zijn we trots op haar, knap gedaan! 



AGENDA 

24 februari  

Vrije vrijdag 

27 februari—3 maart 

Voorjaarsvakantie 

6 en 7 maart 

Studiedagen– KINDEREN ZIJN VRIJ! 

20 maart—24 maart 

Inloopweek 08.20-08.45 

18 en 19 april 
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De komende weken 

is het feest bij: 

 

24-2  Jessica 1-2-3B 

  Iris  4-5-6B 

  Yoep  7-8C 

27-2  Puck  7-8A 

1-3  Lena  1-2-3A 

3-3  Merle  1-2-3B 

  Bregje 1-2-3A 

5-3  Hugo  4-5-6B 

  Maximus 4-5-6C 

  Dilan  7-8B 

  Enzo  1-2-3A 

6-3  Angoëlle 4-5-6E 

  Mick  4-5-6C 

  Sem  4-5-6D 

  Jelte  4-5-6B 

7-3  Lars  4-5-6C 

9-3  Armin  4-5-6A 

  Ivo  1-2-3A 

  Vince  1-2-3B 

  

 

  

 

 

   

Bibliotheek in Leimuiden! 

Online enquete invullen om bieb open te houden!  

 

Je kunt vanaf nu online laten weten dat je de bibliotheek in Leimuiden wilt behou-

den; voor jezelf, je kinderen of de oude buurvrouw! 

https://survey.alchemer.eu/s3/90531029/Bibliotheken-Kaag-en-Braassem-2023  

 

Laat ook je buren en familie weten dat ze kunnen stemmen.  

Samen houden we de bieb open!! Jouw stem telt!! 

 

Fijne voorjaarsvakantie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid rondom De Lei 
Zoals jullie misschien hebben opgemerkt, zijn er twee á drie weken geleden paaltjes 

neergezet rondom de parkeerplaats voor het IKC. Deels om te spelen, deels om niet in 

het gras / op de stoepen te parkeren. Wij wil-

len jullie vragen, als de parkeerplaats voor het 

IKC vol is, jullie auto dan te parkeren op het 

grote parkeerterrein bij Het Spant en dan te 

lopen naar het IKC.  

 

 

Ook valt ons op hoe hard sommige auto’s rij-

den, richting het IKC. Voor school is het een 

fietsstraat waar u zich bevindt, maar ook bij 

het zebrapad, ter hoogte van het ‘oude BSO/ 

Snoopy gebouw’, wordt er flink doorgereden. 

Dit zorgt voor een  onveilige situatie. Wij vra-

gen jullie daarom, matig je snelheid rondom 

het IKC! Zo blijft het voor onze kinderen op de 

fiets en lopend, altijd veilig!  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey.alchemer.eu%2Fs3%2F90531029%2FBibliotheken-Kaag-en-Braassem-2023&data=05%7C01%7Cn.vanderwolf%40wijdevenen.nl%7Ce168a3bfd4644a1d462408db13dd48a4%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0

