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In en om de 
school 

 
Studiedagen 
Op de studiedagen van 10 oktober 
en 3 november zijn we als team 
actief bezig geweest met het 
herijken van onze visie, op 
onderwijs en onze identiteit. Op 10 
oktober hebben we op een CPOB 
brede studiedag met alle scholen, 
in de Agnietenhof van Tiel 
inspiratie op gedaan. Het 
middagprogramma was met ons 
eigen team op een Tielse school.  
Op 3 november zijn we in het 
ochtendprogramma met elkaar 
weer verder gegaan. Om de visie 
concreter te maken zijn we met 
elkaar in gesprek gegaan over wat 
wij als Leiboomteam belangrijk 
vinden. Wat zijn onze kernwaarden 
en hoe zit dat eruit in onze 
dagelijkse onderwijspraktijk? Wat 
maakt de Leiboom die school waar 
we trots op zijn met elkaar? Wat is 
daarvan de basis?  
Het middagprogramma bestond 
voor de groepen 4-8 uit een bezoek 
van een gastspreker van de 
methode Blink en de groepen 1 t/m 
3 zijn met elkaar verder gegaan om 
de visie op het onderwijs aan het 
jonge kind meer handen en voeten 
te geven in de praktijk. We kijken 
terug op twee intensieve en ook 
zinvolle dagen.   
 

 

 
 
 
Sint Maartensfeest 
Op vrijdag 11 november is het Sint 
Maarten, het feest van het delen, 
dat traditiegetrouw uitgebreid 
gevierd wordt in Zaltbommel. Op 
school komen er ook weer 
verhalenvertellers volgende week, 
die mooie verhalen rond Sint 
Maarten aan de kinderen gaan 
vertellen. In de bijlagen vindt u de 
nieuwsbrief en een kleurplaat van 
de stichting Sint Maarten.  
 

 
 
Schoenendoos actie 
Op woensdag 9 november komt 
Mieke Erlings de schoenendozen 
ophalen die de kinderen gevuld 
hebben voor de schoenendoos 
actie. De folders zijn met de 
kinderen mee naar huis gegaan, 
voor de herfstvakantie. Het is de 
25e keer dat we als school aan deze 
actie mee doen. We hopen op weer 
veel mooi versierde en gevulde 
dozen! Doen jullie mee?  
 

 
 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

Leiboombraderie 
Afgelopen week is er een aparte 
nieuwsbrief uitgegaan over onze 
jaarlijkse Leiboombraderie. Dit jaar 
wordt deze gehouden op vrijdag 11 
november. Het goede doel, waar de 
helft van de opbrengst naartoe 
gaat, is stichting Leergeld. Stichting 
Leergeld Bommelerwaard is er voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar uit 
gezinnen met een laag inkomen. Zij 
regelen financiële ondersteuning 
op individueel niveau en zo zorgen 
zij ervoor dat deze kinderen kunnen 
meedoen op school of in het 
verenigingsleven. Denk aan een 
fiets, sportkleding of contributies 
qua sporten. Van harte bij u 
aanbevolen. We hopen op een 
mooie opkomst bij onze braderie. 
Wilt u meer lezen hierover, zie ook 
https://leergeldbommelerwaard.nl 
 

 
 

Cursus positief opvoeden (BZJ) 
Inmiddels zijn er voldoende 
aanmeldingen om volgend jaar 
weer een nieuwe cursus positief 
opvoeden te starten. Deze cursus is 
voor ouders die kinderen in de 
leeftijd van 2-11 jaar hebben.  
De cursusdata zijn maandag 16-1, 
23-1, 30-1, 6-2 3en 6-3 van 19:30 
uur tot 21:30 uur. Ouders kunnen 
zich aanmelden bij Alberdien en 
Sanne. Hun e-mailadressen zijn: 
a.veldhuizen@bzjong.nl 
en s.vandenberg@bzjong.nl  
 

 

Hieronder kunt de ervaring van 
andere ouders lezen met deze 
cursus (Triple P): 
Dit voorjaar hadden we ons als 
ouders met enige schroom 
aangemeld voor de Triple P cursus 
georganiseerd door Buurtzorg 
Jong. 
In ons gezin hebben we een schat 
van een jongen die echter moeite 
heeft met het reguleren van 
emoties. Dit gaf de nodige spanning 
bij alle gezinsleden, daarbij kregen 
we onbegrip en vervelende maar 
goedbedoelde adviezen vanuit de 
nabije omgeving. 
Als ouders twijfelden wij  of de 
aanpak in de opvoeding wel de 
juiste is, waarom werkt de aanpak 
bij de één wel en de ander 
niet.  Wat we ook probeerden het 
hielp niet. 
De cursus staat volledig in het teken 
van positief opvoeden. Negatief 
gedrag negeren, positief gedrag 
belonen dat is in het kort waar het 
om draait. 
Wat een geweldige leerzame 
avonden hebben we in 
groepsverband gehad.  
De cursus is erg toegankelijk, met 
veel beeldmateriaal, tips en 
oefeningen om thuis in de praktijk 
te brengen. 
Het heeft ons en onze kinderen 
zoveel bijgebracht, een ware 
opluchting al na de eerste avond. 
 
Pieten beweegcircuit 
Ons beweegcircuit van de 
woensdagochtend heeft nu een 
winterstop. Er is op 30 november 
wel een speciale editie; het Pieten 
beweegcircuit. Van 8.00 – 8.15 uur 
zijn alle kinderen (en u) van harte 
uitgenodigd om een rondje mee te 
bewegen.  
 

 

Sinterklaasfeest 
Op zaterdag 12 november komt 
Sinterklaas weer in Zaltbommel 
aan. Uiteraard gaan we op school 
zijn verjaardag ook uitgebreid 
vieren. In de komende weken zal er 
meer informatie volgen via Social 
Schools over schoen zetten, lootjes 
trekken etc. Op maandag 5 
december komt Sinterklaas naar 
onze school en dan zullen we er een 
mooi feestje van maken met elkaar.  
Alvast een vraag: als u lege 
chocoladeletterdoosjes heeft, wilt 
u die dan aan de leerkrachten van 
de groepen 1-2 geven? Zij kunnen 
deze goed gebruiken.  
 

 
 
Agenda 
08-11: 8.15-8.45 uur inloopspreekuur 
Buurt Zorg Jong 
08-11: samenleermiddag gr. 1, 2 en 3 
08-11: bezoek kamp Vught groep 7 
09-11: ophalen schoenendoosactie 
11-11: Leiboombraderie 
11-11: Sint Maartensfeest 
15-11: studiemiddag, alle leerlingen 
vrij vanaf 12.00 uur 
15-11: OR vergadering 
17-11: 8.00 – 8.45 uur inloopspreekuur 
kinderoefentherapie 
17-11: samenleermiddag gr. 1, 2 en 3  
18-11: creamiddag gr. 5 t/m 8 
21-11: deze week 
voortgangsgesprekken gr. 3 t/m 8 
22-11: 8.15-8.45 uur inloopspreekuur 
Buurt Zorg Jong 
25-11: creamiddag gr. 5 t/m 8  
28-11: weekopening Advent 
28-11: deze week KIJK gesprekken 
groepen 1-2 
02-12: creamiddag gr. 5 t/m 8 
05-12: Sinterklaasfeest op school 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in 
de week van 5 december 2022.  
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