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Lentekriebels! 

Het is deze week de week van de Lentekriebels. Een week waarin veel scholen een les-

pakket aanbieden aan de kinderen met als onderwerpen; lichamelijke ontwikkeling en 

zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en sek-

suele weerbaarheid. Wij hebben er als school voor gekozen om niet mee te doen met 

deze week. Wel bieden wij lespakket 'Kriebels in je buik' aan gedurende het schooljaar. 

Dit doen we al minimaal 5 schooljaren en is onderdeel van ons schooljaarplan.   

  

Wat betekent dit dan en wat zijn dit dan voor lessen?   

De lessen zijn uitgesplitst op leeftijden en zijn heel breed. Voorbeelden van lesdoelen 

zijn:  

-lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes  

-iedereen heeft eigen wensen en grenzen  

-leren nee te zeggen in onprettige situaties en op verschillende manieren  

-leren dat er verschillende soorten relaties zijn.  

  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u per leerjaar lezen wat de lesdoelen van dat 

leerjaar zijn. Deze lessen worden op een kinderlijke manier uitgelegd en besproken, we 

hopen dat deze informatie jullie duidelijkheid biedt. Nog vragen? Loop even binnen of 

spreek ons aan!  
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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Morgen is de laatste och-

tend van deze inloopweek. 

Wat leuk om te zien dat er 

de gehele week zoveel ou-

ders naar binnen zijn gelo-

pen. 

 

Om 08.45 uur, morgenoch-

tend, staan wij klaar met 

koffie/thee, informatie wat 

er uit de enquête is geko-

men, welke ambities we 

willen stellen en hebben 

we een leuke werkvorm 

bedacht om met elkaar in 

gesprek te gaan. Ouderbe-

trokkenheid staat hierbij 

centraal. We hopen jullie 

morgen te zien! 

 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Grote rekendag 
Er gaat geen dag voorbij dat er niet ‘gerekend’ wordt op De Lei. Van groep 1 tot aan 

groep 8, elke dag staat er een les centraal, een kring, een knutselwerkje, een buiten-

opdracht, een telopdracht en ga zo maar verder. Vaak 

doen we dit volgens een bepaalde structuur / les / me-

thode. Volgende week woensdag doen wij mee met ‘De 

grote rekendag’. Een landelijke dag waarbij er out-of-

the-box wordt gerekend.  

De leerlingen gaan deze dag aan de slag met uitdagende 

reken– en wiskunde onderwerpen, in het thema van dit 

jaar: Afval. De leerlingen gaan aan de slag met het ver-

werken, hergebruiken, verminderen van afval, met 

steeds veel aandacht voor de rekenvaardigheden. In de 

weekberichten van volgende week zal hier ongetwijfeld 

aandacht aan besteedt worden.  



AGENDA 

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! 
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Welkom op De Lei! 

Volgende week wordt Rylie vier jaar oud. Zij mag dan ook elke dag naar school en 

komt bij haar leeftijdsgenootjes in de instroomgroep. Welkom op school Rylie, we 

wensen jou een fijne en leerzame tijd toe op De Lei! 

 

 

 

 

 

Lentefeest 6 april! 
Op donderdag 6 april vieren we op de Lei het Lentefeest. Elke unit 

heeft voor die dag een eigen invulling van de dag. We denken op die 

dag ook aan de ouderen in ons dorp. Deze dag zal ook de start van 

een geweldige uitdaging zijn. Welke? Daarover hoort u in de komende 

weken nog meer.  

Wat in elk geval van belang is, is dat elk 

kind verkleed op school mag komen. Het 

moet niet, het mag!  Op deze dag neemt 

uw kind wel een eigen lunch mee naar 

school. Voor het 10 uurtje wordt ge-

zorgd. Lunch dus wel zelf meenemen. We 

hebben er zin in! 

 

 

 

 

Uit de groep: Leskracht—7-8B 
De kinderen van groep 7-8 hebben vorige week vrijdag hebben een toneelstuk gehad. 

Een paar van jullie zijn komen kijken. We hebben veel plezier gehad met het voorbe-

reiden en het spelen. We zijn begonnen met het toneelstuk op 10 maart. We hebben 

er heel hard aan gewerkt en erg ons best gedaan. We hebben er op verschillende da-

gen aan gewerkt. De meester is soms bij ons komen kijken of het goed ging en hij was 

heel tevreden. Voor sommige kinderen was het lastig om de tekst te onthouden, maar 

uiteindelijk ging het wel goed. Er waren komische stukken en er waren ook stukken 

over het verleden. Sommige stukken vonden de ouders grappig en interessant. We zijn 

zelf heel blij dat het zo goed is gegaan. Poppy was een mooie toevoeging om het stuk 

compleet te maken als presentatrice. We hebben ook nog een generale repetitie ge-

had, daar ging het iets minder goed en daarom zijn we ook zo blij met wat het resul-

taat is. 
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Bericht van de fotograaf—herhaling! 
Beste ouders, verzorgers, 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april a.s. komen wij op De Lei om de kinderen te fotografe-
ren. 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 pasfoto-
vel.  

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.  
Met vriendelijke groet, 

De fotografen 

 

 

De komende week 

is het feest bij: 

24 maart Teun  4-5-6E 

  Rosalien 4-5-6E 

25 maart Emmanuel 4-5-6D 

26 maart Feline  7-8B 

27 maart Mirthe 7-8A 

28 maart Matthew 4-5-6A 

29 maart Leah  4-5-6C 

  Enzo  4-5-6E 

30 maart Kevin  4-5-6B 

  Rosalie 4-5-6E 

Bericht vanuit de RK-kerk 

Palmpaasstok  

Kom jij ook woensdag 29 maart een palmpaasstok maken? Dit kun je doen in de 

Pr. Hendrikzaal bij de katholieke kerk, Willem v.d. Veldenweg 24 in Leimuiden. Je 

bent welkom vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur. Wij zorgen voor alles om de palm-

paasstok te versieren en voor wat drinken en wat lekkers. 

Zondag 2 april is er om 11.15 uur de palmpaasviering. Hier ga je dan met je ver-

sierde palmpaasstok door de kerk. Na de viering ga je de stok naar een iemand toe 

brengen, hiervoor krijg je van ons een adres toegewezen. 

Als je wilt komen dan kan je je opgeven bij Jantina van Dam 06-23783889 of per 

mail jcvandam@hetnet.nl, graag voor maandag 27 maart. 

We zien jullie graag op woensdag 29 maart. 

mailto:jcvandam@hetnet.nl

