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Beste ouders, verzorgers en kinderen van LEF, 
 
Op maandag 30 augustus 2021 start alweer het vierde schooljaar van LEF. 
Wat zijn we trots op onze mooie kindcentrum! 
 
In deze startgids vinden jullie praktische informatie over de start van het nieuwe schooljaar. 
Daarnaast vindt u op de  website van de school www.lefutrecht.nl veel informatie. 
 
Mocht u voor de start van het nieuwe schooljaar nog vragen hebben, mail ons dan op 
info@lefutrecht.nl. 
 
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en tot ziens op maandag 30 augustus.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team LEF 
 

 
 
  

http://www.lefutrecht.nl/
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Op de eerste schooldag heb je nodig: 
● Binnenschoenen (met grip) 
● Plantje 
● Fruit, lunch en een drinkbeker 
● Gymkleding en stevige sportschoenen voor de middenbouw (woensdag) en de bovenbouw 

(vrijdag). De onderbouw gymt met binnenschoenen. 
 
Bij de speelleergroep heb je nodig: 

● Binnenschoenen (met grip) 
● Plantje 
● Setje extra gelabelde kleding 

 
 
Handje, plantje, kleedje 
Bij Montessori kindcentrum LEF gaan toekomstgericht onderwijs en het koesteren van tradities hand 
in hand. Een typisch Montessori-ritueel is ‘handje, plantje, kleedje’.  
‘s Ochtends geeft de leerkracht elk kind bij binnenkomst een hand. Door deze persoonlijke 
begroeting voelt het kind zich welkom en gezien. Alle kinderen hebben een eigen plantje en kleedje. 
Na de begroeting gaan ze naar hun plaats en bekijken of hun plant verzorgd moet worden. Ze geven 
het zonodig wat water en zetten het daarna weg. Met het kleedje, waar het plantje op stond, stoffen 
ze hun eigen tafel af. Zo is deze schoon om er een werkje op te doen. Als ze klaar zijn, vouwen ze hun 
kleedje netjes op. Deze handeling geeft hen de rust om ‘aan het werk’ te gaan. Zorgdragen voor 
elkaar en de omgeving, en het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel staan 
bij deze mooie traditie centraal. 
 
 
Start van de dag ten tijde van corona 
De kinderen komen tussen 8.10 uur en uiterlijk 8.25 uur ons kindcentrum binnen. Eén van de 
teamleden staat bij de buitendeur om hen te ontvangen. De kinderen gaan  naar binnen, hangen hun 
jas en tas op en trekken hun binnenschoenen aan. Zij gaan daarna zelfstandig aan het werk In de 
groep. De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de groep en begeleidt de kinderen bij de start van de dag. 
Een tussendoortje wordt genuttigd tussen het werken door of vindt plaats op een afgesproken 
moment.  Er wordt in de ochtend een kwartier buiten gespeeld of gelopen, vaak rond 10.00 uur.  
De lunch is van 11.45-12.05 uur. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten. Twee teamleden lopen 
op dat moment op het plein. Na het buitenspelen staat om 12.30 uur lezen op het programma. 
In de middag wordt vaak gewerkt aan groepsactiviteiten of kosmische lessen. 
De leerkrachten lopen aan het eind van de dag om 14.00 uur met de kinderen mee naar buiten. De 
leerkrachten zijn tot 14.15 uur aanspreekbaar voor ouders.  
Daarnaast vinden contactmomenten tussen leerkrachten en ouders plaats via de Meet, mail en 
telefoon.  
 
Binnenschoenen 
In het montessorionderwijs werken kinderen vaak op kleedjes op de grond. Om ervoor te zorgen dat 
de vloeren schoon blijven, dragen we binnen en buiten verschillend schoeisel. Daarnaast zorgt ons 
groene schoolplein er ook voor dat we veel inloop van zand en aarde hebben. Vandaar dat we 
binnenschoenen dragen in de klas. Wilt u zorgen voor binnenschoenen met een stevige grip, die 
makkelijk te wisselen zijn, zoals gymschoenen of Crocs. Geen zachte, stoffen onderkant i.v.m. 
hygiëne. 
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Eten en drinken 
Tijdens de kleine én grote pauze eten en drinken de kinderen met hun klasgenootjes en leerkracht. 
Iedere groep heeft een vaste lunchplek. We vinden gezonde voeding erg belangrijk. Met gezonde 
voeding bedoelen we bewuste keuzes uit de Schijf van Vijf. 
Op de website van het voedingscentrum kunt u opzoeken wat er binnen de Schijf van Vijf past. 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-
van-de-schijf-van-vijf.aspx. 
 
 

Gymlessen 
Het kindcentrum maakt gebruik van een eigen gym/speelzaal en groot buitenterrein, maar op de 
woensdag en vrijdag maakt de basisschool gebruik van een gymzaal op loopafstand van de school. De 
kinderen gymmen in gymkleding en stevige sportschoenen. Daarnaast vinden er regelmatig 
teamspelen op het buitenterrein van het kindcentrum plaats. 
 
 
Daily Mile 
Vanaf groep 3 lopen de kinderen normaal gesproken de Daily Mile. Bewegen vinden we bij LEF 
namelijk erg belangrijk.. De kinderen lopen of rennen op hun gewone schoenen hetzelfde rondje in 
de omgeving van het kindcentrum. Voor meer informatie zie: https://thedailymile.nl/a-note-for-
parents/  
Ten tijde van corona zal de organisatie van de Daily Mile  er anders uitzien 
 
 
Communicatie 
Samenwerking met ouders vinden we zeer belangrijk. Samen om het kind staan, in afstemming en 
gezamenlijkheid het kind zo goed mogelijk begeleiden op weg naar volwassenheid.  Communicatie  
met en over het kind vindt plaats in de vorm van driehoeksgesprekken. Deze gesprekken worden 
gevoerd met kind, ouders en leerkracht. Drie keer per jaar blikken we in deze gesprekken terug op de 
ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) van het kind en kijken we vooruit naar de 
komende periode.  
Driehoeksgesprekken vinden plaats aan het begin van het schooljaar, halverwege en ter afsluiting 
van het schooljaar.  
 
Op LEF investeren we in relatie, communicatie en zichtbaar zijn. Iedere dag na schooltijd is het team 
op het plein te vinden tussen 14.00 en 14.15 uur. Op dat moment kunt u bij ons terecht voor korte 
vragen, mededelingen of kunt u een afspraak maken voor een (langer) gesprek. 
Natuurlijk zijn wij daarnaast ook telefonisch en per mail te bereiken. 
 
 
Digitale communicatie 
Voor planningen, mededelingen e.d. gebruiken wij verschillende vormen van digitale communicatie:  

● Parro (talk.parro.com, ook als app) 
● Parnassys Ouderportaal (inloggen.parnassys.net). 
● E-mail (info@lefutrecht.nl) of voornaam.achternaam@lefutrecht.nl 

Vanaf de startdatum van uw kind ontvangt u inloggegevens voor Parro en Parnassys ouderportaal. 
 
Voor ouders van de speelleergroep en BSO maken we gebruik van het ouderportaal.  
 
  

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx
https://thedailymile.nl/a-note-for-parents/
https://thedailymile.nl/a-note-for-parents/
mailto:info@lefutrecht.nl
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Schooltijden 
LEF hanteert een vijf-gelijke-dagen model. Dat betekent dat alle kinderen van de basisschool, 
speelleergroep en BSO de volgende tijden op LEF zijn: 
 

 Basisschool Speelleergroep BSO 
Maandag: 8.30 - 14.00 uur 8.30 – 13.45 uur 14.00 - 18:30 uur 
Dinsdag: 8.30 - 14.00 uur 8.30 – 13.45 uur 14.00 - 18:30 uur 
Woensdag: 8.30 - 14.00 uur  14.00 - 18:30 uur 
Donderdag: 8.30 - 14.00 uur 8.30 – 13.45 uur 14.00 - 18:30 uur 
Vrijdag: 8.30 - 14.00 uur - - 
   vakanties van 

07:30 - 18:30 
 
 

Team 
Marjolein Hüskes Administratie 
Lydia Kleiter Meewerkend coördinator slg/bso 
Pelle van den Berg Leerkracht MB/Adjunct directeur 
Steintje Zwanenburg Leerkracht OB 
Felix Zielinski Leerkracht OB 
Anne Sleper Leerkracht MB 
Lonneke van Ewijk Leerkracht BB 
Margreet Vester Intern begeleider 
Sylvia Tigchelhoff Directeur 

 

Groepen 
In september 2021 start de basisschool met:  
 

- 1 onderbouwgroep    1-2,  
- 1 middenbouwgroep 3-4- 5  
- 1 bovenbouwgroep    6-7-8.  

 
We starten met ongeveer 60 kinderen. Gedurende het schooljaar stromen er kleuters en mogelijke 
zij instromers in. Door de toenemende interesse van ouders voor onze school, wordt er in januari 
2022 een extra onderbouwgroep gestart. 
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Vakanties  
Informatie over vakanties en vrije dagen van de basisschool vindt u in de schoolgids, ons 
ouderportaal en in Parro. 
 
 

Contactgegevens tot januari 2022 
Montessori Kind Centrum LEF 
Ramsesdreef 190 
3564 CL Utrecht 
06-33507513 
info@lefutrecht.nl  
website: www.lefutrecht.nl  
 
Vanaf 1 januari 2022 zal LEF verhuizen naar onze definitieve locatie aan de Weerdsingel 22. 
We houden u in de maandelijkse nieuwsbrief en op de website op de hoogte over de laatste 
ontwikkelingen. 
 

mailto:info@lefutrecht.nl
http://www.lefutrecht.nl/

