
 In deze nieuwsbrief:  studiedagen, wijkagent op bezoek, wel-

kom op school, Trots op onze voorleeskampioen! en 

nog veel meer! 
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Studiedagen 6 en 7 maart 
Direct na de vakantie is het team gestart met twee studieda-

gen. Twee volle dagen die we goed benut hebben. Allereerst 

hebben we de resultaten geanalyseerd van het eerste half 

jaar. Waar zijn we blij van geworden en waar liggen nog kan-

sen voor het komende half jaar. Iedere unit heeft hier een 

presentatie aan elkaar over gegeven. 

 

Dinsdag hebben we een start gemaakt met het schoolplan 

voor de komende vier jaar. De vraag was: Als je over vier jaar 

De Lei binnenkomt, wat zie je dan? Hier mochten we breed 

en out of the box denken. Ieder teamlid heeft op 3 stroken 

een wens/ kans/ focuspunt opgeschreven. Daarna hebben 

we in groepjes een ‘Lei-boom’ gemaakt. Waar ligt de basis en 

waar willen we naar toe. Dit leverde mooie gesprekken en dro-

men op.  

Tot slot hebben we van Marieke Renkema een inspirerend be-

toog gekregen over onderwijs vanuit hoge verwachtingen en 

daar zaten mooie eyeopeners in. Kortom: veel  in 2 dagen tijd, 

maar waardevol om met elkaar intensief samen te werken.  
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

We zijn gestart, de kop is 

er weer af. Na twee volle 

studiedag gaan we een leu-

ke periode tegemoet. 

 

Er staan veel leuke activi-

teiten gepland de komende 

tijd. De Grote Rekendag, 

verschillende verkeersles-

sen, het Lentefeest, de 

schoolfotograaf komt op 

bezoek en we sluiten eind 

april met de Koningsspelen 

af. 

 

Daartussen gaan we na-

tuurlijk hard aan het werk. 

Het team heeft plannen 

gemaakt en zijn gisteren 

met veel zin aan de slag 

gegaan met uitdagende en 

betekenisvolle lessen! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Uitslag ouder-enquête  

Voor de voorjaarsvakantie hebben we, via Ouderportaal, een enquête uitgezet over 

ouderbetrokkenheid. Jullie hebben je mening, tips en tops, kunnen geven over verschil-

lende onderwerpen: ouderhulp / portfolio / communicatie / ouderportaal etc. Hier zijn 

verrassende en mooie antwoorden uitgekomen. Antwoorden die we graag verder toe-

gelicht zouden hebben, om zo plannen te maken en wellicht onderwerpen / activiteiten 

anders in te richten.  

In de week van 20 maart is er weer een inloopweek (van 08.20-08.45) en wij zouden 

graag vrijdag 24 maart een koffiemoment om 08.45 willen houden om met jullie in 

gesprek te gaan over de verschillende zaken die we hierboven benoemd hebben. We 

hopen op een grote opkomst! 

 



AGENDA 

20 maart—24 maart 

Inloopweek 08.20-08.45 

24 maart 

Koffiemoment over uitslag ouder-

enquête 

29 maart 

Grote rekendag 

6 april 

Lentefeest 

7 april 

Goede Vrijdag—KINDEREN VRIJ! 

10 april 

2e paasdag– KINDEREN VRIJ! 

18 en 19 april 

Schoolfotograaf (meer info volgt!) 

21 april 

Koningsspelen—KINDEREN OM 

13.00u VRIJ! 

24 april –5 mei 

Meivakantie—KINDEREN VRIJ! 
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De komende week 

is het feest bij: 

11 maart Chizka 4-5-6B 

12 maart Jane  1-2-3C 

15 maart Carmen 7-8B 

  Chad  1-2-3E 

16 maart Dex  7-8D 

 

 

 

Welkom op De Lei! 

Deze week is de instroomgroep van start gegaan, met 11 kinderen die afgelopen 

periode vier jaar zijn geworden. Juf Sonja en juf Marjolein hebben samen met de 

collega’s van de onderbouw, tijdens de studiedagen hard gewerkt om de klas in te 

richten en alles klaar te zetten. Komende periode stromen alle vierjarigen in deze 

groep in. Volgende week wordt Elena vier jaar en ook zij komt in deze groep. Wel-

kom Elena, een fijne en leerzame tijd gewenst op De Lei! 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid rondom De Lei– herhaling! 
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!  

 

Gezocht voor tijdelijke vacature 
Vanaf maandag 20 maart tot de meivakantie, vrijdag 21 april zoeken wij iemand die 

Agnieszka haar schoonmaaktaken over wil nemen op en rondom unit 2. Ben jij die per-

soon die ons hierbij kan en wil helpen of ken je wellicht iemand? Het betreft dagelijks 

2 uur. We horen het graag! Bellen of mailen naar 0172-509295 of  

directie@delei.wijdevenen.com 

Family factory: koffieochtend 16 maart 
Donderdagochtend 16 maart komt kinderfysiotherapeut Regine Valentijn een 

presentatie geven over de motorische ontwikkeling van een kind van 0 - 12 jaar. 

Wat zijn de stappen die kinderen maken en waar let een fysiotherapeut op, 

wanneer een kind wordt aangemeld.  

 

Uiteraard is er ook veel ruimte om vragen te stellen! 

Koffie en spelen vanaf 8.30 uur en presentatie om 9 uur.  


