
 In deze nieuwsbrief:  schoolfotograaf, jaarkalender, welkom 

op school, inloopweek en koffieochtend en nog veel 

meer! 

Jaargang 4 | nummer 24| 16 maart 2023 

Schoolfotograaf 
Beste ouders, verzorgers, 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april a.s. komen wij op De Lei om de kinderen te 
fotograferen. Kleding advies; zie achtergrond in afbeelding. Ieder naar eigen 
smaak. Pas op: fluor kan een reflectie geven op de kaaklijn van het kind. Hele 
fijne streepjes kunnen een vervorming geven in de afdruk van het pasfotovel.  

Schema: 
Dinsdag: 1-2-3A—1-2-3B– 1-2-3C– instroom—4-5-6A—4-5-6B—4-5-6C—4-5-6D 
Woensdag: 1-2-3D—1-2-3E—4-5-6E—7-8A—7-8B—7-8C—7-8D—broertjes/
zusjes (na schooltijd) 

Internet afhandeling: 

De afhandeling van de foto's, zal via internet 
plaatsvinden. De “broertjes/zusjes” gaan dit 
jaar ook weer op de foto, dit vindt op woens-
dagmiddag plaats NA schooltijd. Hier kunt u 
zich voor inschrijven op de intekenlijsten. De 
intekenlijsten liggen op maandagochtend 20 
maart klaar bij de balie dus loop gerust even 
naar binnen. 

Met vriendelijke groet, 

De fotografen 
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Deze week een volle 

nieuwsbrief. 

Gisteren heeft u in een 

apart nieuwsbericht het 

vakantierooster voor 

schooljaar 23-24 al ontvan-

gen. 

Daarnaast staan er meer-

dere activiteiten op de 

agenda. In deze nieuws-

brief aandacht daarvoor. 

 

Over een maand komt de 

schoolfotograaf op bezoek, 

ook hier informatie over! 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Inloopweek en koffieochtend 
In de week van 20 maart is er weer een inloopweek (van 08.20-08.45), alle 

ouders zijn welkom om te komen kijken in de klas. En wij zouden graag vrij-

dag 24 maart een koffiemoment om 08.45 aansluitend willen houden om 

met jullie in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen die uit de 

ouderenquête zijn gekomen. 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  

21 april 

Koningsspelen—KINDEREN OM 

13.00u VRIJ! 

24 april –5 mei 

Meivakantie—KINDEREN VRIJ! 

31 mei 

Onderwijs 
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Welkom op De Lei! 

De instroomgroep wordt steeds een stukje voller. Komende periode worden Jesse 

en Bryce vier jaar. Zij mogen dan elke dag naar juf Sonja en juf Marjolein. Wij wen-

sen jullie een fijne verjaardag en een fijne, leerzame tijd op de Lei! 

 

 

 

 

 

Ouderhulp en jaarkalender 
In de ouderenquête kwam naar voren dat ouders graag willen helpen, maar dat de 

ouderhulp kort van te voren wordt aangevraagd. Veel agenda’s zijn al gevuld, terwijl 

veel ouders wel graag willen helpen. 

Alle ‘grote’ activiteiten staan in de kalender van het Ouderportaal. Deze ‘ploppen’ een 

week van tevoren op in jullie dashboard. Alle activiteiten zijn wel al te zien, als je voor-

uit kijkt in deze agenda. Zo kun je, als je het leuk vindt deze dag te helpen, deze dag 

vooraf blokken in de eigen agenda. 

Er is ook een mogelijkheid de agenda van het Ouderportaal in je eigen digitale agenda 

te zetten. In de volgende link staat stap voor stap uitgelegd hoe dat werkt.  

BasisOnline Support  

Wat kan er al in de agenda? 

Lentefeest: 6 april 

Koningsspelen: 21 april 

Onderbouwfeest (unit 2): 31 mei 

Schoolreisje groep 4t/m 7: 31 mei 

Voor alle activiteiten zal er nog een oproep volgen voor ouderhulp, aanmelden hoeft 

nog niet! 

Family Factory—informatieavond 
Leer meer over het ’social media’ gedrag van je kind 9 t/m 14 jaar.  

Bureau Jeugd en Media geeft een interactieve presentatie met onder andere de vol-

gende onderwerpen: 

 - Maak je je zorgen over de schoolresultaten van je kind en krijg je je kind niet aan het 

verstand gebracht dat het social media of gamegedrag hier wel degelijk invloed op 

heeft? 

- Voelt het niet goed om de chatberichten in de telefoon van je kind te bekijken? Best 

begrijpelijk, je bent niet de enige! Het voelt voor veel ouders als inbreuk op de privacy 

van zijn of haar kind. Maar hoe kun je je kind dan wel begeleiden, als communicatie via 

apparaten verloopt?  

- Heeft jouw dochter inmiddels ook meer make-up dan jij in je hele leven hebt aange-

schaft? Maak je je zorgen over de invloed van online media op het zelfbeeld van je 

kind en hoe je hierover in gesprek kunt gaan? 

- Wist je dat uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlandse basisschoolkin-

deren uit groep 7 en 8 te maken heeft met online shaming? D.w.z. het ongewenst ver-

spreiden van naaktbeelden? En dat dit percentage flink toeneemt op de middelbare 

school? Hoe wil jij dat je kind omgaat met naaktbeelden? Waar moet je kind op letten 

en hoe ga je hierover in gesprek?  

 

Wil jij tips? Heb je zelf vragen? Kom dan ook! 

Dinsdag 21 maart 19.30 - 21.30 uur. IKC De Lei.  

https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/327/Ouderportaal-kalender-in-prive-agenda-weergeven
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De komende week 

is het feest bij: 

18 maart Keano  7-8B 

19 maart Ayden 1-2-3A 

  Sarah  4-5-6E 

20 maart Feline  1-2-3A 

  Lieke  7-8D 

  Lara  4-5-6D 

23 maart Guusje 1-2-3C 

  

Tennis op De Lei 

Deze week hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 een tennis clinic tijdens 

de gymles. De tennisvereniging uit Leimuiden verzorgt deze lessen. Tijdens de les 

is er aandacht voor de basisvaardigheden van tennis en wordt de les met een leuk 

spel afgesloten.  

Als kinderen het leuk vinden om een tennisles mee te doen op de club kunnen zij 

twee keer gratis meedoen. Bijgevoegd is een flyer met meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de MR! 
Op 13 maart heeft de MR weer vergaderd. De agenda stond vooral in het teken van 

terugkijken op het eerste halfjaar van school. Wat waren de opbrengsten van de CITO 

toets, ook in vergelijking met die van vorig jaar? Wat is de stand van zaken op de ambi-

ties en doelen uit het schoolplan 2023? Tijdens de studiedagen zijn een aantal aan-

dachtspunten geconstateerd bijv. het werken met een unitplan en een schoolvakplan 

(bijvoorbeeld voor spelling of rekenen) en verbeterpunten in het werken met de doe-

lenbladen. Verder zijn de uitkomsten van de ouder enquête kort besproken. Op 24 

maart is hiervoor een inloop.  

 

Aansluitend op de MR vergadering hebben we eerste KC-raad van dit schooljaar ge-

had. Hierin zit een vertegenwoordiging van school, kinderopvang/BSO en ouders. We 

hebben kennisgemaakt met elkaar en gesproken over de praktische samenwerking 

tussen de verschillende organisaties binnen het IKC. Ook hebben we het gehad over 

het concept positieve gezondheid. Een brede kijk op gezondheid waarin welzijn/geluk 

en "een leven lang leren" centraal staan. De volgende vergadering laten we ons hierin 

verder inspireren. Voor meer informatie: https://www.iph.nl/assets/uploads/2021/12/

iPH-Magazine-3_Leven-lang-Leren.pdf 
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