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De Basisschool…. 
Een woord vooraf 
 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw 
kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  
Om als kind te kunnen groeien is persoonlijke aandacht, naast kennisoverdracht, van 
groot belang. Als team willen wij omzien naar de kinderen. Er kan pas sprake zijn van 
leren als het kind zich pre en veilig voelt.  

 
Wij vinden het belangrijk een veilig en vriendelijk lee limaat te scheppen waar ruimte is 
voor iedereen, hoe anders we soms ook zijn. Een goede en open sfeer vinden we 
belangrijk, zowel naar de kinderen, als naar ouders. Ouders zijn bij ons van harte welkom. 
U kunt bij ons vrij de school inlopen. De deuren staan voor u open. Als leerkrachten gaan 
we open met elkaar om. Wij proberen een duidelijk ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen. Dit 
trachten wij ook over te brengen op de kinderen. 
In mei 2020 hebben we voor de tweede keer het cer at ‘Gezonde School’ toegekend 
gekregen op het deelgebied ‘Welbevinden’.   

                                   
 
Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken 
aan een ne sfeer in de klassen. De leerkrachten proberen om zoveel mogelijk aspecten 
in de ontwikkeling van uw kind aan te spreken om die zo op al mogelijk te helpen 
ontwikkelen. 
De prak sche informa e voor dit schooljaar, zoals schoo den, vakan s, gymroosters en 
adressen zijn in deze kalender opgenomen. 

 
Ook op onze website, www.deleiboom.nl, kunt u veel informa e over de school vinden. 
Onze schoolgids en actuele informa e, zoals onze nieuwsbrief, plaatsen wij daarop. Om u 
mee te laten beleven wat de kinderen op school meemaken gebruiken wij een gesloten 
internet- toepassing: Social Schools.  
 

 

 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw 
kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  
Om als kind te kunnen groeien is persoonlijke aandacht, naast kennisoverdracht, van 
groot belang. Als team willen wij omzien naar de kinderen. Er kan pas sprake zijn van 
leren als het kind zich prettig en veilig voelt. 

 
Wij vinden het belangrijk een veilig en vriendelijk leefklimaat te scheppen waar ruimte is 
voor iedereen, hoe anders we soms ook zijn. Een goede en open sfeer vinden we 
belangrijk, zowel naar de kinderen, als naar ouders. Ouders zijn bij ons van harte welkom. 
U kunt bij ons vrij de school inlopen. De deuren staan voor u open. Als leerkrachten gaan 
we open met elkaar om. Wij proberen een duidelijk ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen. Dit 
trachten wij ook over te brengen op de kinderen. 
In mei 2020 hebben we voor de tweede keer het certificaat ‘Gezonde School’ toegekend 
gekregen op het deelgebied ‘Welbevinden’.   

                                   
 
Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken 
aan een fijne sfeer in de klassen. De leerkrachten proberen om zoveel mogelijk aspecten 
in de ontwikkeling van uw kind aan te spreken om die zo optimaal mogelijk te helpen 
ontwikkelen. 
De praktische informatie voor dit schooljaar, zoals schooltijden, vakanties, gymroosters en 
adressen zijn in deze kalender opgenomen. 

 
Ook op onze website, www.deleiboom.nl, kunt u veel informatie over de school vinden. 
Onze schoolgids en actuele informatie, zoals onze nieuwsbrief, plaatsen wij daarop. Om u 
mee te laten beleven wat de kinderen op school meemaken gebruiken wij een gesloten 
internet- toepassing: Social Schools.  
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1. Brede School de Zandkampen 
 
In onze schoolgebouwen is, naast CBS De Leiboom, basisschool ‘De Spelwert’ en een 
voorschoolse voorziening van Kentalis voor kinderen van 2 tot 4 aar met een 
taalontwikkelingsstoornis gehuisvest. 
‘Smallsteps/Partou kinderopvang’ verzorgt in onze Brede School de voor- tussenschoolse 
en naschoolse opvang. Peuterspeelzaal ‘de Paddenstoel’, de peuterspeelzaal die 
gehuisvest is in de Brede School, valt ook onder de verantwoorde heid van 
Smallsteps/Partou. 
Buurtzorg Jong en de prak k voor Kinderoefentherapie-Eigenw s organiseren regelma g 
een inloopspreekuur vanaf 8.15 uur waar u als ouder gebruik van kunt maken. 
In het gebouw is ook een dependance gehuisvest van ‘Spil Helpt’, prak k voor 
orthopedagogische spelobserva e. 
 
Als Brede School is er gezamen  beleid ontwikkeld. De Leiboom hee  als visie hierop dat 

samen sterker staat. Samen heb e meer middelen en meer expe se.   
Elk aar hebben we met alle gebruikers een pro ctweek, waarin we aan een gezamen
thema werken.  
 
We maken ook gebruik van zogenaamde combina efun onarissen. Deze mensen z n in 
dienst van de gemeente en voeren pro cten uit met de scholen en de ‘naschoolse’ 
voorzieningen. Denk hierb  aan de sportverenigingen en de culturele instellingen. De 
leerlingen kunnen ook  gebruik maken van het  naschoolse aanbod, georganiseerd en 
aangeboden door Spel&, de organisa e waar de combina efun onarissen onder vallen.  
 

 
In onze schoolgebouwen is, naast CBS De Leiboom, basisschool ‘De Spelwert’ en een 
voorschoolse voorziening van Kentalis voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een 
taalontwikkelingsstoornis gehuisvest. 
‘Smallsteps/Partou kinderopvang’ verzorgt in onze Brede School de voor- tussenschoolse 
en naschoolse opvang. Peuterspeelzaal ‘de Paddenstoel’, de peuterspeelzaal die 
gehuisvest is in de Brede School, valt ook onder de verantwoordelijkheid van 
Smallsteps/Partou. 
Buurtzorg Jong en de praktijk voor Kinderoefentherapie-Eigenwijs organiseren regelmatig 
een inloopspreekuur vanaf 8.15 uur waar u als ouder gebruik van kunt maken. 
In het gebouw is ook een dependance gehuisvest van ‘Spil Helpt’, praktijk voor 
orthopedagogische spelobservatie. 
 
Als Brede School is er gezamenlijk beleid ontwikkeld. De Leiboom heeft als visie hierop dat 
je samen sterker staat. Samen heb je meer middelen en meer expertise.   
Elk jaar hebben we met alle gebruikers een projectweek, waarin we aan een gezamenlijk 
thema werken.  
 
We maken ook gebruik van zogenaamde combinatiefunctionarissen. Deze mensen zijn in 
dienst van de gemeente en voeren projecten uit met de scholen en de ‘naschoolse’ 
voorzieningen. Denk hierbij aan de sportverenigingen en de culturele instellingen. De 
leerlingen kunnen ook  gebruik maken van het  naschoolse aanbod, georganiseerd en 
aangeboden door Spel&, de organisatie waar de combinatiefunctionarissen onder vallen.  
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4. Vakan erooster 2022-2023 

Herfstvakan  24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakan  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakan  20 februari t/m 24 februari 2023 
Paasweekend 7 april t/m 10 april 2023 
Meivakan  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsweekend 18 en 19 mei 2023 
2e Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakan  17 juli t/m 27 augustus 2023 
 
Vrije middag voor alle leerlingen op vrijdag 23 december 2022 en op vrijdag 14 juli 
2023 (middag voor de kerstvakan en de middag voor de zomervakan ). 
In verband met de kerstviering op donderdag 22-12-2022, zijn de leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 4 deze middag vrij. 
 
Dit cursusjaar zijn er voor de leerkrachten ook een aantal studie(mid)dagen gepland. 
Deze (mid)dagen hebben de kinderen vrij. 
 
Studiedagen 2022-2023    
10-10-2022 
03-11-2022 
08-02-2023 
         
Studiemiddagen2022-2023 
15-11-2022 
02-03-2023 
17-04-2023 
06-06-2023 
 
Op donderdag 6 april 2023 is er een con nurooster (8.30-14.00 uur) in verband met 
de Paasviering. De kinderen krijgen deze dag een lunch op school aangeboden, deze 
wordt verzorgd door de ouderraad.  
 
 
 
 
 
 

 
2. Leerkrachten en groepen 2022-2023 

 
3. School jden 

Directeur: Heleen Post 
Intern begeleider: Carina Lodder 
 
groep 1-2A juf Dyantha van Zijl, juf Susanne Poortvliet en 
 juf Rianne van der Beek, juf Renske  
groep 1-2B juf Gea de Kort en juf Harriët van Hemert 
groep 1-2C juf Miranda Puppels 
groep 3 juf Helga Droogers 
groep 4 juf Anita Smits en juf Carina Lodder 
groep 4-5 juf Daniëlle van Huet en juf Juliëtte Verschoor 
groep 5 juf Martine van Alphen en juf Annemieke Vos 
groep 6 juf Monique Lamper en juf Annelieke van Dijk 
groep 7 juf Debora van Zandwijk en juf Hanneke van Wijngaarden 
groep 8 juf Janine van Heck en juf Lian Oomen 
 
- Juf Els werkt 4 ochtenden (ma. di. do. vr.) als onderwijsassistente op onze  
  school en is als extra ondersteuning in diverse groepen aanwezig. 
- In groep 1-2A werkt juf Renske op woensdag en heeft juf Dyantha ouderschapsverlof  
- In groep 3 zal juf Christa vier ochtenden samen met juf Helga in de groep werken. 
- In groep 8 werken juf Lian en juf Janine om de week op woensdag samen in de groep.  
 
Taal/leesspecialist: Monique Lamper 
Rekenspecialist: Annemieke Vos 
Plusspecialist: Carina Lodder 
Gedragsspecialist: Janine van Heck 
ICT-specialist: Martine van Alphen 
Muziekspecialist: Annelieke van Dijk 

Onderbouw 
groep 1 t/m 4 maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 08.30 - 12.00 

woensdagochtend 08.30 - 12.15 
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 13.00 - 15.00 
woensdag- en vrijdagmiddag vrij 

 
Bovenbouw 
groep 5 t/m 8 maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 08.30 - 12.00 
 woensdagochtend 08.30 - 12.15 
 maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 13.00 - 15.00 
 woensdagmiddag vrij 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 
Paasweekend 7 april t/m 10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsweekend 18 en 19 mei 2023 
2e Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 17 juli t/m 27 augustus 2023 
 
Vrije middag voor alle leerlingen op vrijdag 23 december 2022 en op vrijdag 14 juli 
2023 (middag voor de kerstvakantie en de middag voor de zomervakantie). 
In verband met de kerstviering op donderdag 22-12-2022, zijn de leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 4 deze middag vrij. 
 
Dit cursusjaar zijn er voor de leerkrachten ook een aantal studie(mid)dagen gepland. 
Deze (mid)dagen hebben de kinderen vrij. 

10-10-2022 
03-11-2022 
08-02-2023 

15-11-2022 
02-03-2023 
17-04-2023 
06-06-2023 
 
Op donderdag 6 april 2023 is er een continurooster (8.30-14.00 uur) in verband met 
de Paasviering. De kinderen krijgen deze dag een lunch op school aangeboden, deze 
wordt verzorgd door de ouderraad.  
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16 
 

17 
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groepen 1, 2 en 3 
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23 
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26 27 47 

28 
weekopening Advent 
 
KIJK gesprekken 
groepen 1-2 

29 30 
 

    48 
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5. Bewegingsonderwijs 2022-2023 
 
Gymlessen 
 
De gymlessen voor alle groepen worden verzorgd door de combina efun onaris Sport van 
Spel&. Voor onze school is dit Daan Smits. 
 

 
 
Gymnas ekkleding 
Voor de gymnas es van de groepen 3 t/m 8 is het beslist noodza ij  dat uw ind 
andere leding bij zich hee  dan die waarin het de hele dag op school zit.  
Nodig zijn gymschoenen die niet buiten gedragen worden. Geen balletschoentjes; deze zijn 
te glad en daarom bij gymnas vaarlij . Voor ng unnen de inderen gebru
ma en van een orte broe , T-shirt of gympa je. De leding wordt na op van de les mee 
naar huis genomen. Vanuit het oogpunt van hygiëne is het noodza ij  de leding 
regelma te wassen en niet verpa t in een plas za  te laten zi en tot de volgende 
gymles. 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
08:30 - 09:15 uur
groep 8 Leiboom

09:15 - 09:55 uur
groep 1-2 A Leiboom

09:15 - 10:00 uur
groep 4 Leiboom

09.00 - 09:45 uur
groep 6 Leiboom

09:55 - 10:35 uur
groep 1-2 C Leiboom

10:00 - 10:45 uur
groep 1-2C Leiboom

09:45 - 10:30 uur
groep 1-2 A Leiboom

10:35 - 11:15 uur
groep 5 Leiboom

10:45 - 11:30 uur
groep 5 Leiboom

10:30 - 11:15 uur
groep 1-2 B Leiboom

11:15 - 12:00 uur
groep 4 Leiboom

11:30 - 12:15 uur
groep 3 Leiboom

11.15 - 12.00 uur
groep 7 Leiboom

13:00 - 13:40 uur
groep 3 Leiboom

13:00 - 13:45 uur
groep 6 Leiboom

13:40 - 14:20 uur
groep 8 Leiboom

13:45 - 14:30 uur
groep 1-2 B Leiboom

14:20 - 15:00 uur
groep 7 Leiboom

Douchen 
Wij stellen de inderen van groep 6 t/m 8 in de gelegenheid om te douchen. Als de 

nderen willen douchen moeten ze daarvoor zelf een handdoe meenemen. 

Binnenspelen voor de kleuters in de speelzaal 
Naast dat we met de leuters iedere dag buitenspelen, mits het weer het toelaat, spelen wij 
met de leuters oo  binnen in het speello aal. Binnen tre en de inderen hun schoenen en 

ousen uit en gymmen op blote voeten. Ze mogen oo  balletschoentjes (met stroeve zool) 
meebrengen of gymschoenen zonder veters (het stri n vergt te veel d). Speciale 
gym ng voor de leuters is niet nod ters gymmen in hun ondergoed. 
 
Buitenspelen in de zomer 
Wij willen u vragen om op een zonnige dag uw ind in te smeren met zonnebrandcrème 
voordat het naar school gaat. Buiten zijn is hee , spelen en wer en in de buitenlucht 
wordt in alle groepen regelma  gedaan. Aandachtspunten voor onze school bij warm 
zomerweer zijn: voldoende drin n en niet op het heetst van de dag naar buiten.  
 
Bewegingscircuit voor school jd op de woensdag 
 
Iedere woensdag van 8.00-8.15 uur unnen de inderen , bij goed weer (geen regen), 
gebru  ma en van het bewegingscircuit. We houden een winterstop van 01-11-2022 tot 
01-03-2023. 

Bewegen, spelen en sporten zijn geweldige manieren voor een ind om te leren. Het hee
direct e ect op waliteiten, zoals het inscha n van jouw moge heden (risico’s 
inscha n), inzien van het on roces, samenwer en, en nog veel meer. Daarbij 
s ert het de wer ing van het brein, waardoor het beter in staat is om te leren en 
p els te onderdru en. 
Naast de goede anten van bewegen, zien we lande  oo  de nega eve anten van het 
minder en eenzijdig bewegen. Overgewicht wordt een steeds groter probleem en 

nderen zijn va er geblesseerd. 
Mede om bovenstaande redenen wil de Leiboom haar nderen een extra 
beweegmoment bieden.  

Het bewegingscircuit is ontstaan uit een ouderin a . Iedere maand is een andere groep 
verantwoorde  voor de vorm en inhoud van het circuit. De inderen uit de 
organiserende groep helpen de ochtend vanaf 7.45 uur de hulpouders mee bij het 

aarze en van het circuit. 

 
De gymlessen voor alle groepen worden verzorgd door de combinatiefunctionaris Sport van 
Spel&. Voor onze school is dit Daan Smits. 
 

 
 
Gymnastiekkleding 
Voor de gymnastiekles van de groepen 3 t/m 8 is het beslist noodzakelijk dat uw kind 
andere kleding bij zich heeft dan die waarin het de hele dag op school zit.  
Nodig zijn gymschoenen die niet buiten gedragen worden. Geen balletschoentjes; deze zijn 
te glad en daarom bij gymnastiek gevaarlijk. Voor kleding kunnen de kinderen gebruik 
maken van een korte broek, T-shirt of gympakje. De kleding wordt na afloop van de les mee 
naar huis genomen. Vanuit het oogpunt van hygiëne is het noodzakelijk de kleding 
regelmatig te wassen en niet verpakt in een plastic zak te laten zitten tot de volgende 
gymles. 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
08:30 - 09:15 uur
groep 8 Leiboom

09:15 - 09:55 uur
groep 1-2 A Leiboom

09:15 - 10:00 uur
groep 4 Leiboom

09.00 - 09:45 uur
groep 6 Leiboom

09:55 - 10:35 uur
groep 1-2 C Leiboom

10:00 - 10:45 uur
groep 1-2C Leiboom

09:45 - 10:30 uur
groep 1-2 A Leiboom

10:35 - 11:15 uur
groep 5 Leiboom

10:45 - 11:30 uur
groep 5 Leiboom

10:30 - 11:15 uur
groep 1-2 B Leiboom

11:15 - 12:00 uur
groep 4 Leiboom

11:30 - 12:15 uur
groep 3 Leiboom

11.15 - 12.00 uur
groep 7 Leiboom

13:00 - 13:40 uur
groep 3 Leiboom

13:00 - 13:45 uur
groep 6 Leiboom

13:40 - 14:20 uur
groep 8 Leiboom

13:45 - 14:30 uur
groep 1-2 B Leiboom

14:20 - 15:00 uur
groep 7 Leiboom

Douchen 
Wij stellen de kinderen van groep 6 t/m 8 in de gelegenheid om te douchen. Als de 
kinderen willen douchen moeten ze daarvoor zelf een handdoek meenemen. 

Binnenspelen voor de kleuters in de speelzaal 
Naast dat we met de kleuters iedere dag buitenspelen, mits het weer het toelaat, spelen wij 
met de kleuters ook binnen in het speellokaal. Binnen trekken de kinderen hun schoenen en 
kousen uit en gymmen op blote voeten. Ze mogen ook balletschoentjes (met stroeve zool) 
meebrengen of gymschoenen zonder veters (het strikken vergt te veel tijd). Speciale 
gymkleding voor de kleuters is niet nodig. De kleuters gymmen in hun ondergoed. 
 
Buitenspelen in de zomer 
Wij willen u vragen om op een zonnige dag uw kind in te smeren met zonnebrandcrème 
voordat het naar school gaat. Buiten zijn is heerlijk, spelen en werken in de buitenlucht 
wordt in alle groepen regelmatig gedaan. Aandachtspunten voor onze school bij warm 
zomerweer zijn: voldoende drinken en niet op het heetst van de dag naar buiten.  

 
Iedere woensdag van 8.00-8.15 uur kunnen de kinderen , bij goed weer (geen regen), 
gebruik maken van het bewegingscircuit. We houden een winterstop van 01-11-2022 tot 
01-03-2023. 

Bewegen, spelen en sporten zijn geweldige manieren voor een kind om te leren. Het heeft 
direct effect op kwaliteiten, zoals het inschatten van jouw mogelijkheden (risico’s 
inschatten), inzien van het ontwikkelproces, samenwerken, en nog veel meer. Daarbij 
stimuleert het de werking van het brein, waardoor het beter in staat is om te leren en 
prikkels te onderdrukken. 
Naast de goede kanten van bewegen, zien we landelijk ook de negatieve kanten van het 
minder en eenzijdig bewegen. Overgewicht wordt een steeds groter probleem en 
kinderen zijn vaker geblesseerd. 
Mede om bovenstaande redenen wil de Leiboom haar kinderen een extra 
beweegmoment bieden.  

Het bewegingscircuit is ontstaan uit een ouderinitiatief. Iedere maand is een andere groep 
verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van het circuit. De kinderen uit de 
organiserende groep helpen de ochtend vanaf 7.45 uur de hulpouders mee bij het 
klaarzetten van het circuit. 
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6.  Bereikbaarheid 
 
Telefoon 
De school is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 0418-513145. Meestal 
krijgt u mevrouw Berna van Os, onze gastvrouw, aan de telefoon. U kunt uw boodschap 
aan haar doorgeven. Voor een gesprek met de leerkracht willen we u vragen voor of 
na schoo  te bellen. 

Het doorgeven van wijzigingen van uw adres/mobiel telefoonnummer/e-mailadres 
Wij hebben uw adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig voor de 
leerlingenadministra n geval van ziekte of ongeval van uw kind willen wij u graag 
onder schoo d kunnen bereiken. Het is daarom belangrijk dat als u verhuist, ook binnen 
Zaltbommel, u dit aan ons doorgee . Wanneer u overdag op een ander adres dan het 
huisadres bereikbaar bent, willen wij dat ook graag van u weten. U kunt uw gegevens 
aan het begin van het jaar doorgeven op het formulier ‘Leerling gegevens’. Tussen jds 
kunt u de wijzigingen per e-mail doorgeven aan secretariaat.leiboom@cpob.nl 
 
Privacywetgeving  
n verband met de nieuwe privacy wetgeving mogen wij als school geen adresgegevens 

meer verspreiden onder onze leerlingen. Om als ouder(s) toch met elkaar in contact te 
kunnen treden, kunt u zelf uw adresgegevens en telefoonnummers uitwisselen via Social 
Schools. U hee  dan alleen inzage in de adres- en telefoongegevens van de groep 
leerlingen van uw zoon of dochter. 

7. Ziekmelding / Extra verlof 
 
Ziekmelding 
Ziekmeldingen kunt u, voor schoo  tussen 8.00 – 8.30 uur, telefonisch doorgeven aan 
onze gastvrouw, mevr. Berna van Os. Meldt u ook even als uw kind deze dag zou 
overblijven, dan kan uw kind afgemeld worden. 

Extra verlof 
Ouder(s)/ verzorger(s) van leerplich e kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde 
vakan des. Toestemming voor extra verlof moet schri ijk worden aangevraagd, 
door middel van het aanvraagformulier ‘extra verlof’, bij de schoolleiding. Dit formulier kunt 
u verkrijgen bij de gastvrouw of is te downloaden via de website. De school neemt zijn 
besluit, vanzelfsprekend, binnen de kaders van de wet.  
Meer informa e over extra verlof is te vinden op de website 
h p://leerplichtwegwijzer.nl/wet-en-regelgeving. 
 
 

 
 
 
ndien ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de schooldire e (toch) hun 

kinderen laten verzuimen, bijvoorbeeld vanwege het vieren van vakan zal school 
hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.  

U kunt het aanvraagformulier bij de dire e afgeven of u kunt het formulier digitaal 
verzenden ter a en van h.post@cpob.nl. U krijgt het formulier ondertekend retour via 
uw kind of u krijgt het formulier ondertekend per e-mail toegestuurd. 
 
Ouders van niet leerplich e leerlingen hoeven bij afwezigheid van hun kind geen 
toestemming te vragen. Een jdige melding van de betre ende datum ds p aan de 
leerkracht is voldoende. 
 
8. Brengen en ophalen van de kinderen / toezicht 
 
Brengen van de kinderen 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens 10 minuten voor schoo jd naar 
binnen (vanaf 8.20 uur). De ouders mogen de kinderen van deze groepen naar de klas 
brengen.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen ’s morgens vanaf 8.15 uur spelen op het grote 
plein. Bij de eerste bel, om 8.25 uur, gaan zijn samen met de leerkracht naar binnen. 
 
Ophalen van de kinderen 
Ouders worden verzocht buiten het hek te wachten op hun kinderen.  
De groepen 1 en 2 worden door de leerkracht naar het hek van het kleuterplein begeleid. 
De andere groepen komen zelfstandig naar buiten. 
 
Op de ets 
Wij verzoeken de kinderen om niet te etsen op het schoolplein en in de etsenstalling. 
Fietsen worden geparkeerd in de etsenrekken achter het hoge schoolgebouw. Zet de ets 
nooit voor een deur in verband met het vrijhouden van vluchtwegen. Als school zijn we niet 
verantwoordelijk voor de bij de school gestalde etsen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 
mogen hun ets parkeren bij het hek van de kleuteringang. Woont u dicht bij school? Dan 
adviseren wij, mede i.v.m. de beperkte ruimte in de etsenstalling, om lopend naar school 
te komen.  
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Het doorgeven van wijzigingen van uw adres/mobiel telefoonnummer/e-mailadres 
Wij hebben uw adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig voor de 
leerlingenadministra n geval van ziekte of ongeval van uw kind willen wij u graag 
onder schoo d kunnen bereiken. Het is daarom belangrijk dat als u verhuist, ook binnen 
Zaltbommel, u dit aan ons doorgee . Wanneer u overdag op een ander adres dan het 
huisadres bereikbaar bent, willen wij dat ook graag van u weten. U kunt uw gegevens 
aan het begin van het jaar doorgeven op het formulier ‘Leerling gegevens’. Tussen jds 
kunt u de wijzigingen per e-mail doorgeven aan secretariaat.leiboom@cpob.nl 
 
Privacywetgeving  
n verband met de nieuwe privacy wetgeving mogen wij als school geen adresgegevens 

meer verspreiden onder onze leerlingen. Om als ouder(s) toch met elkaar in contact te 
kunnen treden, kunt u zelf uw adresgegevens en telefoonnummers uitwisselen via Social 
Schools. U hee  dan alleen inzage in de adres- en telefoongegevens van de groep 
leerlingen van uw zoon of dochter. 

7. Ziekmelding / Extra verlof 
 
Ziekmelding 
Ziekmeldingen kunt u, voor schoo  tussen 8.00 – 8.30 uur, telefonisch doorgeven aan 
onze gastvrouw, mevr. Berna van Os. Meldt u ook even als uw kind deze dag zou 
overblijven, dan kan uw kind afgemeld worden. 

Extra verlof 
Ouder(s)/ verzorger(s) van leerplich e kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde 
vakan des. Toestemming voor extra verlof moet schri ijk worden aangevraagd, 
door middel van het aanvraagformulier ‘extra verlof’, bij de schoolleiding. Dit formulier kunt 
u verkrijgen bij de gastvrouw of is te downloaden via de website. De school neemt zijn 
besluit, vanzelfsprekend, binnen de kaders van de wet.  
Meer informa e over extra verlof is te vinden op de website 
h p://leerplichtwegwijzer.nl/wet-en-regelgeving. 
 
 

 
 
 
ndien ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de schooldire e (toch) hun 

kinderen laten verzuimen, bijvoorbeeld vanwege het vieren van vakan zal school 
hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.  

U kunt het aanvraagformulier bij de dire e afgeven of u kunt het formulier digitaal 
verzenden ter a en van h.post@cpob.nl. U krijgt het formulier ondertekend retour via 
uw kind of u krijgt het formulier ondertekend per e-mail toegestuurd. 
 
Ouders van niet leerplich e leerlingen hoeven bij afwezigheid van hun kind geen 
toestemming te vragen. Een jdige melding van de betre ende datum ds p aan de 
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8. Brengen en ophalen van de kinderen / toezicht 
 
Brengen van de kinderen 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens 10 minuten voor schoo jd naar 
binnen (vanaf 8.20 uur). De ouders mogen de kinderen van deze groepen naar de klas 
brengen.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen ’s morgens vanaf 8.15 uur spelen op het grote 
plein. Bij de eerste bel, om 8.25 uur, gaan zijn samen met de leerkracht naar binnen. 
 
Ophalen van de kinderen 
Ouders worden verzocht buiten het hek te wachten op hun kinderen.  
De groepen 1 en 2 worden door de leerkracht naar het hek van het kleuterplein begeleid. 
De andere groepen komen zelfstandig naar buiten. 
 
Op de ets 
Wij verzoeken de kinderen om niet te etsen op het schoolplein en in de etsenstalling. 
Fietsen worden geparkeerd in de etsenrekken achter het hoge schoolgebouw. Zet de ets 
nooit voor een deur in verband met het vrijhouden van vluchtwegen. Als school zijn we niet 
verantwoordelijk voor de bij de school gestalde etsen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 
mogen hun ets parkeren bij het hek van de kleuteringang. Woont u dicht bij school? Dan 
adviseren wij, mede i.v.m. de beperkte ruimte in de etsenstalling, om lopend naar school 
te komen.  
 
  

 
Telefoon 
De school is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 0418-513145. Meestal 
krijgt u mevrouw Berna van Os, onze gastvrouw, aan de telefoon. U kunt uw boodschap 
aan haar doorgeven. Voor een gesprek met de leerkracht willen we u vragen voor of 
na schooltijd te bellen. 

Het doorgeven van wijzigingen van uw adres/mobiel telefoonnummer/e-mailadres 
Wij hebben uw adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig voor de 
leerlingenadministratie. In geval van ziekte of ongeval van uw kind willen wij u graag 
onder schooltijd kunnen bereiken. Het is daarom belangrijk dat als u verhuist, ook binnen 
Zaltbommel, u dit aan ons doorgeeft. Wanneer u overdag op een ander adres dan het 
huisadres bereikbaar bent, willen wij dat ook graag van u weten. U kunt uw gegevens 
aan het begin van het jaar doorgeven op het formulier ‘Leerling gegevens’. Tussentijds 
kunt u de wijzigingen per e-mail doorgeven aan secretariaat.leiboom@cpob.nl 
 
Privacywetgeving  
In verband met de nieuwe privacy wetgeving mogen wij als school geen adresgegevens 
meer verspreiden onder onze leerlingen. Om als ouder(s) toch met elkaar in contact te 
kunnen treden, kunt u zelf uw adresgegevens en telefoonnummers uitwisselen via Social 
Schools. U heeft dan alleen inzage in de adres- en telefoongegevens van de groep 
leerlingen van uw zoon of dochter. 

 
Ziekmelding 
Ziekmeldingen kunt u, voor schooltijd tussen 8.00 – 8.30 uur, telefonisch doorgeven aan 
onze gastvrouw, mevr. Berna van Os. Meldt u ook even als uw kind deze dag zou 
overblijven, dan kan uw kind afgemeld worden. 

Extra verlof 
Ouder(s)/ verzorger(s) van leerplichtige kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde 
vakantieperiodes. Toestemming voor extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd, 
door middel van het aanvraagformulier ‘extra verlof’, bij de schoolleiding. Dit formulier kunt 
u verkrijgen bij de gastvrouw of is te downloaden via de website. De school neemt zijn 
besluit, vanzelfsprekend, binnen de kaders van de wet.  
Meer informatie over extra verlof is te vinden op de website 
http://leerplichtwegwijzer.nl/wet-en-regelgeving. 
 
 

 
 
 
Indien ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de schooldirectie (toch) hun 
kinderen laten verzuimen, bijvoorbeeld vanwege het vieren van vakantie, zal school 
hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.  

U kunt het aanvraagformulier bij de directie afgeven of u kunt het formulier digitaal 
verzenden ter attentie van h.post@cpob.nl. U krijgt het formulier ondertekend retour via 
uw kind of u krijgt het formulier ondertekend per e-mail toegestuurd. 
 
Ouders van niet leerplichtige leerlingen hoeven bij afwezigheid van hun kind geen 
toestemming te vragen. Een tijdige melding van de betreffende datum/tijdstip aan de 
leerkracht is voldoende. 

 
Brengen van de kinderen 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens 10 minuten voor schooltijd naar 
binnen (vanaf 8.20 uur). De ouders mogen de kinderen van deze groepen naar de klas 
brengen.  
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen ’s morgens vanaf 8.15 uur spelen op het grote 
plein. Bij de eerste bel, om 8.25 uur, gaan zijn samen met de leerkracht naar binnen. 
 
Ophalen van de kinderen 
Ouders worden verzocht buiten het hek te wachten op hun kinderen.  
De groepen 1 en 2 worden door de leerkracht naar het hek van het kleuterplein begeleid. 
De andere groepen komen zelfstandig naar buiten. 
 
Op de fiets 
Wij verzoeken de kinderen om niet te fietsen op het schoolplein en in de fietsenstalling. 
Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken achter het hoge schoolgebouw. Zet de fiets 
nooit voor een deur in verband met het vrijhouden van vluchtwegen. Als school zijn we niet 
verantwoordelijk voor de bij de school gestalde fietsen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 
mogen hun fiets parkeren bij het hek van de kleuteringang. Woont u dicht bij school? Dan 
adviseren wij, mede i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling, om lopend naar school 
te komen.  
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10. Eten en drinken op school 
 
Drinken en fruit  
Als school stellen we het op p s dat de kinderen voor het “10 uurt e” drinken en fruit, in 
niet te grote hoeveelheden, mee naar school nemen. Als gezonde school willen
voorkomen dat kinderen snoepe  of koek mee nemen. 

vragen u om uw kind(eren) geen pak s drinken mee te geven, dit om een grote 
afvalberg te voorkomen. Drinken kunt u meegeven in een beker of es dat opnieuw te 
gebruiken is. Wilt u op de beker en op de doos s een naam ze en? 
 
11. Leerlingbegeleiding op de Leiboom 

De begeleidingsstructuur van de Leiboom is er op gericht dat leerlingen les k en van 
hun groepsleerkracht. De leerlingenzorgstructuur op CBS de Leiboom is georganiseerd 
volgens het principe van het ‘handelingsgericht werken’. Deze ‘zorgroute’ is vertaald naar 
het werken in zorgniveaus. 

Indien nodig kan de leerkracht overleggen met de intern begeleider, de rekenspecialist, de 
taal- leesspecialist, de specialist meer begaafdheid of de gedragsspecialist over een 
leerling. Samen met hen k kt de leerkracht wat voor de leerling in een bepaalde situa e 
nodig is.  nemen in geval van, zoals dit noemen ‘handelingsverlegenheid’, de 
ouders natuu k mee in de gesprekken. Samen weten we meer, we zi n partners in de 
begeleiding van uw kind.  
Zo zien wi  het graag, samenwerken in het belang van uw kind. 

De intern begeleider, Carina Lodder, is de persoon in de school die de extra zorg van 
leerlingen coördineert. De taken die daar onder vallen z : het volgen van de resultaten in 
het leerlingvolgsysteem, hulp bieden aan de leerkracht b  het opstellen van een 
groepsplan, coördineren van de gesprekken met orthopedagoog, gedragsspecialist of 
andere deskundigen vanuit het samenwerkingsverband. Er is maande  overleg met de 
directeur over de onderw skundige koers van de school, leerlingenzaken en de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het Ministerie van Onderw s en Wetenschappen hee  als inzet basisscholen in staat te 
stellen extra zorg en aandacht te geven aan leerlingen die problemen ervaren in het 
reguliere onderw s. Doel ervan is zoveel moge  kinderen onderw s te geven op een 
reguliere basisschool, en het aantal verw zingen naar het speciaal onderw s te 
verminderen. Uitgangspunt is dat de speciale zorg voor kinderen als een gezamen ke 
verantwoorde heid van meerdere scholen moet worden gezien, daarom z n scholen 
georganiseerd in een Samenwerkingsverband.  
 

Toezicht 
Het toezicht op de kinderen van alle groepen begint een kwar voor aanvang van de 
schoo d. Vanaf dit moment kan er door de school verantwoording gedragen worden voor 
het gebeuren op het plein en in de school. De schoolbel gaat om 8.25 uur, 5 minuten voor 
het begin van de lessen. De leerlingen gaan dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede 
bel, zodat precies op d met de lessen kan worden begonnen.  
 
Verkeer 

 vinden het heel belan  dat onze leerlingen veilig naar school komen en weer veilig 
naar huis gaan. Er is een ‘kiss en ride zone’ op de parkeerplaats waar ouders kort kunnen 
stoppen om het in- en uitstappen van hun kinderen mogeli k te maken.  

Het is druk rondom de school dens de momenten dat de kinderen de school in en uit 
gaat. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige verkeerssitua e. Door ons te houden 
aan de verkeersregels en alert te z n op het uist parkeren, kunt ook u als ouder hieraan 
meewerken.  
Op onze school z n twee verkeersouders, Bernade e Moesman en Marien Cahuzak. 

 helpen mee b  het verzorgen van verkeersac viteiten en z n aanspreekpunt voor de 
ouders. 

9. Overblijven en naschoolse opvang 
 
Overblijven en Naschoolse opvang   

Er is op school de mogel kheid voor ieder kind om tussen de middag over te b ven. 
Hiervoor hebben en overeenkomst met ‘Partou kinderopvang’.  regelen onze 
‘Tussen schoolse Opvang’ o ewel TSO. Partou werkt met overb fmedewerkers. De 
kosten voor het overb ven vindt u in onze schoolgids.  
Naast het aanmelden voor vaste overb fdagen kunt u uw kind op een niet geplande  
dag zelf aanmelden voor de TSO. edere groep hangt naast de deur van het 
klaslokaal een in st voor de zogenaamde ‘incidentele overb vers’. 

 
Partou verzorgt ook onze voor- en naschoolse opvang. In meerdere ruimtes in onze school 
is voor en na schoo d en in de vakan s de mogel kheid voor kinderen om gebruik te 
maken van de opvan  de gastvrouw is een formulier verk baar waarmee u uw kind 
kunt opgeven. Partou verzorgt zelf de informa e en de nota’s aan de ouders. Partou hee
een coördinator aangesteld voor de TSO.  
Voor aanvullende informa e: Jessica.hol-driessen@smallsteps.nl

 
 
 

Toezicht 
Het toezicht op de kinderen van alle groepen begint een kwartier voor aanvang van de 
schooltijd. Vanaf dit moment kan er door de school verantwoording gedragen worden voor 
het gebeuren op het plein en in de school. De schoolbel gaat om 8.25 uur, 5 minuten voor 
het begin van de lessen. De leerlingen gaan dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede 
bel, zodat precies op tijd met de lessen kan worden begonnen.  
 
Verkeer 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen veilig naar school komen en weer veilig 
naar huis gaan. Er is een ‘kiss en ride zone’ op de parkeerplaats waar ouders kort kunnen 
stoppen om het in- en uitstappen van hun kinderen mogelijk te maken.  

Het is druk rondom de school tijdens de momenten dat de kinderen de school in en uit 
gaat. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Door ons te houden 
aan de verkeersregels en alert te zijn op het juist parkeren, kunt ook u als ouder hieraan 
meewerken.  
Op onze school zijn twee verkeersouders, Bernadette Moesman en Marien Cahuzak. 
Zij helpen mee bij het verzorgen van verkeersactiviteiten en zijn aanspreekpunt voor de 
ouders. 

Er is op school de mogelijkheid voor ieder kind om tussen de middag over te blijven. 
Hiervoor hebben wij een overeenkomst met ‘Partou kinderopvang’. Zij regelen onze 
‘Tussen schoolse Opvang’ oftewel TSO. Partou werkt met overblijfmedewerkers. De 
kosten voor het overblijven vindt u in onze schoolgids.  
Naast het aanmelden voor vaste overblijfdagen kunt u uw kind op een niet geplande  
dag zelf aanmelden voor de TSO. Bij iedere groep hangt naast de deur van het 
klaslokaal een intekenlijst voor de zogenaamde ‘incidentele overblijvers’. 

 
Partou verzorgt ook onze voor- en naschoolse opvang. In meerdere ruimtes in onze school 
is voor en na schooltijd en in de vakanties de mogelijkheid voor kinderen om gebruik te 
maken van de opvang. Bij de gastvrouw is een formulier verkrijgbaar waarmee u uw kind 
kunt opgeven. Partou verzorgt zelf de informatie en de nota’s aan de ouders. Partou heeft 
een coördinator aangesteld voor de TSO.  
Voor aanvullende informatie: Jessica.hol-driessen@smallsteps.nl  
 
 
 

 
Overblijven en Naschoolse opvang   

De begeleidingsstructuur van de Leiboom is er op gericht dat leerlingen les krijgen van 
hun groepsleerkracht. De leerlingenzorgstructuur op CBS de Leiboom is georganiseerd 
volgens het principe van het ‘handelingsgericht werken’. Deze ‘zorgroute’ is vertaald naar 
het werken in zorgniveaus. 

Indien nodig kan de leerkracht overleggen met de intern begeleider, de rekenspecialist, de 
taal- leesspecialist, de specialist meer begaafdheid of de gedragsspecialist over een 
leerling. Samen met hen kijkt de leerkracht wat voor de leerling in een bepaalde situatie 
nodig is. Wij nemen in geval van, zoals wij dit noemen ‘handelingsverlegenheid’, de 
ouders natuurlijk mee in de gesprekken. Samen weten we meer, we zijn partners in de 
begeleiding van uw kind.  
Zo zien wij het graag, samenwerken in het belang van uw kind. 

De intern begeleider, Carina Lodder, is de persoon in de school die de extra zorg van 
leerlingen coördineert. De taken die daar onder vallen zijn: het volgen van de resultaten in 
het leerlingvolgsysteem, hulp bieden aan de leerkracht bij het opstellen van een 
groepsplan, coördineren van de gesprekken met orthopedagoog, gedragsspecialist of 
andere deskundigen vanuit het samenwerkingsverband. Er is maandelijks overleg met de 
directeur over de onderwijskundige koers van de school, leerlingenzaken en de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft als inzet basisscholen in staat te 
stellen extra zorg en aandacht te geven aan leerlingen die problemen ervaren in het 
reguliere onderwijs. Doel ervan is zoveel mogelijk kinderen onderwijs te geven op een 
reguliere basisschool, en het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs te 
verminderen. Uitgangspunt is dat de speciale zorg voor kinderen als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van meerdere scholen moet worden gezien, daarom zijn scholen 
georganiseerd in een Samenwerkingsverband.  
 

 
Drinken en fruit  
Als school stellen we het op prijs dat de kinderen voor het “10 uurtje” drinken en fruit, in 
niet te grote hoeveelheden, mee naar school nemen. Als gezonde school willen wij 
voorkomen dat kinderen snoeperijen of koek mee nemen. 
Wij vragen u om uw kind(eren) geen pakjes drinken mee te geven, dit om een grote 
afvalberg te voorkomen. Drinken kunt u meegeven in een beker of flesje dat opnieuw te 
gebruiken is. Wilt u op de beker en op de doosjes een naam zetten? 
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De scholen in zo’n verband dragen gezamenlijk zorg voor de inrich ng van één geheel van 
voorzieningen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband ‘De Meierij’. 
Hierin werken basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen. In het geval, dat de 
zorg op onze basisschool niet meer toereikend is voor de ontwikkeling van een kind, moet 
gekeken worden naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Met deskundigen wordt 
bekeken hoe het kind het beste begeleid kan worden. In overleg met de dire e wordt 
gekeken op welke wijze het personeel in deze situa es ingezet wordt. 
Voor aanvullende informa e zie onze ‘Schoolgids 2022-2023’, deze is in te zien door te 
gaan naar de website van onze school www.deleiboom.nl 

12. Klachtenregeling 
 
Het is niet alleen we elijk verplicht, maar CPOB vindt het ook belangrijk dat ouders, 
leerlingen en medewerkers de gelegenheid wordt geboden hun klachten over de gang van 
zaken op school op een goede manier kwijt te kunnen.  

De school beschikt over twee interne contactpersonen Op onze school zijn dit: Harriët van 
Hemert en Daniëlle van Huet. De interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt 
voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden 
hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, discrimina e, racisme, (homo)seksuele 
in ida e en radicalisering. De interne contactpersoon kan ter ondersteuning de externe 
vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen of u er naartoe verwijzen.  

 
De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen met het secretariaat van 
de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-1447330. U 
wordt dan, a ankelijk van de aard van uw klacht, doorverbonden met één van de vier 
externe contactpersonen die beschikbaar zijn voor S ng CPOB. 
Op de website van onze school vindt u onder het kopje downloads het beleidsstuk 
‘Klachtenregeling CPOB’ en het document ‘Hoe om te gaan met klachten’. 
 
13. Informa e van school/Social Media /Publica e foto’s 
 
Inform  mee naar huis 
Om u zo goed mogelijk te informeren maken wij gebruik van Social Schools en van onze 
website. Vergeet u niet bij wijziging van uw e-mailadres, dit aan onze administra
(secretariaat.leiboom@cpob.nl) door te geven. Wij kunnen u anders niet garanderen dat u 

jdig wordt geïnformeerd. 
 
 
 
 

Social Schools 
Alle CPOB scholen werken met Social Schools om u als ouder te betrekken bij het onderwijs 
van uw kind. Social Schools werkt met een klas gebonden gedeelte waarop informa e wordt 
doorgegeven door de leerkracht van de groep waarin uw kind zit. Op deze manier kunt u 
‘meekijken’ en lezen wat in de groep van uw kind voor ac viteiten zijn geweest. Het is 
mogelijk voor u om te reageren op deze berichten. U bent zo op een directe manier 
betrokken bij het onderwijsleerproces. We gebruiken Social Schools ook om school 
gebonden informa e aan u door te geven. Zo wordt bijvoorbeeld de maandelijkse 
Leiboomnieuwsbrief via Social Schools verspreid. 
 
Public  foto’s van uw kind(eren) op Social Schools en op de website 
Op Social Schools en op de website van de school (www.deleiboom.nl) worden met 
regelmaat foto’s geplaatst van schoolse a viteiten. Op het toestemmingsformulier 
privacy-voorkeuren kunt u aangeven of u hier bezwaar tegen hee .   
 
14. Gebruik van mobiele telefoon 
 
De school is telefonisch a d bereikbaar en de kinderen mogen, zo nodig, vanuit school 
bellen. Er is daarom in principe geen noodzaak een mobiele telefoon mee naar school te 
nemen. Bovendien is er sprake van een duur kwetsbaar apparaat, dat gemakkelijk stuk of 
verloren kan raken. Om deze redenen zijn mobiele telefoons op school niet gewenst. 
Aanvullende informa e vindt u in onze schoolgids. 
 
15. Algemene informa e 
 
Spaarproject 
Iedere maandag wordt in de klas of jdens de gezamenlijke weekopening geld opgehaald 
wat door de kinderen wordt meegebracht. Het geld wordt besteed aan ons adop nd. 
Aan het begin van het schooljaar, wordt de Leiboom-Braderie gehouden. De hel  van de 
opbrengst van deze braderie wordt besteed aan een goed doel. Dit is ieder jaar een ander 
doel. De ouderraad maakt elk jaar een voorstel, samen met de dire , voor het nieuwe 
spaardoel. In de nieuwsbrief wordt hierover nadere informa e verstrekt. 
 
Speelgoedmiddag   
Voor de groepen 1, 2 en 3  is het elke donderdagmiddag voor een vakan
speelgoedmiddag. De kinderen mogen deze middag speelgoed van thuis meenemen om 
mee te spelen. De data van de speelgoedmiddagen zijn opgenomen in de schoolkalender. 
 
Merken van kleding 
Het is pre als u jassen, laarzen, regenpakken, gymschoenen, handdoeken, gymkleding 
van een naam of merkteken voorziet.  
 

De scholen in zo’n verband dragen gezamenlijk zorg voor de inrichting van één geheel van 
voorzieningen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband ‘De Meierij’. 
Hierin werken basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen. In het geval, dat de 
zorg op onze basisschool niet meer toereikend is voor de ontwikkeling van een kind, moet 
gekeken worden naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Met deskundigen wordt 
bekeken hoe het kind het beste begeleid kan worden. In overleg met de directie wordt 
gekeken op welke wijze het personeel in deze situaties ingezet wordt. 
Voor aanvullende informatie zie onze ‘Schoolgids 2022-2023’, deze is in te zien door te 
gaan naar de website van onze school www.deleiboom.nl 

 
Het is niet alleen wettelijk verplicht, maar CPOB vindt het ook belangrijk dat ouders, 
leerlingen en medewerkers de gelegenheid wordt geboden hun klachten over de gang van 
zaken op school op een goede manier kwijt te kunnen.  

De school beschikt over twee interne contactpersonen Op onze school zijn dit: Harriët van 
Hemert en Daniëlle van Huet. De interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt 
voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden 
hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele 
intimidatie en radicalisering. De interne contactpersoon kan ter ondersteuning de externe 
vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen of u er naartoe verwijzen.  

 
De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen met het secretariaat van 
de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-1447330. U 
wordt dan, afhankelijk van de aard van uw klacht, doorverbonden met één van de vier 
externe contactpersonen die beschikbaar zijn voor Stichting CPOB. 
Op de website van onze school vindt u onder het kopje downloads het beleidsstuk 
‘Klachtenregeling CPOB’ en het document ‘Hoe om te gaan met klachten’. 

 
Informatie mee naar huis 
Om u zo goed mogelijk te informeren maken wij gebruik van Social Schools en van onze 
website. Vergeet u niet bij wijziging van uw e-mailadres, dit aan onze administratie 
(secretariaat.leiboom@cpob.nl) door te geven. Wij kunnen u anders niet garanderen dat u 
tijdig wordt geïnformeerd. 
 
 
 
 

Social Schools 
Alle CPOB scholen werken met Social Schools om u als ouder te betrekken bij het onderwijs 
van uw kind. Social Schools werkt met een klas gebonden gedeelte waarop informatie wordt 
doorgegeven door de leerkracht van de groep waarin uw kind zit. Op deze manier kunt u 
‘meekijken’ en lezen wat in de groep van uw kind voor activiteiten zijn geweest. Het is 
mogelijk voor u om te reageren op deze berichten. U bent zo op een directe manier 
betrokken bij het onderwijsleerproces. We gebruiken Social Schools ook om school 
gebonden informatie aan u door te geven. Zo wordt bijvoorbeeld de maandelijkse 
Leiboomnieuwsbrief via Social Schools verspreid. 
 
Publicaties foto’s van uw kind(eren) op Social Schools en op de website 
Op Social Schools en op de website van de school (www.deleiboom.nl) worden met 
regelmaat foto’s geplaatst van schoolse activiteiten. Op het toestemmingsformulier 
privacy-voorkeuren kunt u aangeven of u hier bezwaar tegen heeft.   

 
De school is telefonisch altijd bereikbaar en de kinderen mogen, zo nodig, vanuit school 
bellen. Er is daarom in principe geen noodzaak een mobiele telefoon mee naar school te 
nemen. Bovendien is er sprake van een duur kwetsbaar apparaat, dat gemakkelijk stuk of 
verloren kan raken. Om deze redenen zijn mobiele telefoons op school niet gewenst. 
Aanvullende informatie vindt u in onze schoolgids. 

 
Spaarproject 
Iedere maandag wordt in de klas of tijdens de gezamenlijke weekopening geld opgehaald 
wat door de kinderen wordt meegebracht. Het geld wordt besteed aan ons adoptiekind. 
Aan het begin van het schooljaar, wordt de Leiboom-Braderie gehouden. De helft van de 
opbrengst van deze braderie wordt besteed aan een goed doel. Dit is ieder jaar een ander 
doel. De ouderraad maakt elk jaar een voorstel, samen met de directie, voor het nieuwe 
spaardoel. In de nieuwsbrief wordt hierover nadere informatie verstrekt. 
 
Speelgoedmiddag   
Voor de groepen 1, 2 en 3  is het elke donderdagmiddag voor een vakantie 
speelgoedmiddag. De kinderen mogen deze middag speelgoed van thuis meenemen om 
mee te spelen. De data van de speelgoedmiddagen zijn opgenomen in de schoolkalender. 
 
Merken van kleding 
Het is prettig als u jassen, laarzen, regenpakken, gymschoenen, handdoeken, gymkleding 
van een naam of merkteken voorziet.  
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17. Medezeggenschapsraad  
 
e-mailadres: mr.leiboom@cpob.nl 
 
Oudergeleding Personeelsgeleding 
Jochem Burgers                                                   Janine van Heck 
Caroline Leegsma  Daniëlle van Huet 
Wendy Winatasasmita Annelieke van Dijk 
 
Voor verdere informa e, zie ‘schoolgids 2022-2023’ (website: www.deleiboom.nl). 
Voor de data van de Medezeggenschapsraadvergaderingen, zie de schoolkalender.  

18. Ouderraad 
 
e-mailadres: ouderraadleiboom@gmail.com 
 
Samenstelling ouderraad  
Rianne Evers (voorzi  
Estel Tijssen (vicevoorzi ) 
Eline Looijen (secretaris) 
Christa Kronemeijer (penningmeester) 
Saskia Berg 
Reni Geerings 
Wendy Vos 
Celia Vreke 
Maike van Soldt 

Het team wordt door Gea de Kort en Miranda Puppels vertegenwoordigd in de ouderraad. 
Voor verdere informa , zie de schoolgids (website www.deleiboom.nl).  
Voor de data van de ouderraadvergaderingen, zie de schoolkalender.  
 
Ieder schooljaar helpen veel ouders mee in de school. Hulp van ouders wordt door de 
leerkrachten zeer op prijs gesteld. Indien er in het komend schooljaar door de 
onderwijsgevenden weer een beroep op u wordt gedaan, wilt u dan eens nadenken of 
helpen op school ook iets voor u is. 

19. Inschrijven van nieuwe leerlingen  
Wanneer mag een leerling naar school? 
Voordat uw kind 4 jaar geworden is, mag het een aantal dagdelen op bezoek komen. 
In overleg met de leerkracht van uw kind kunnen deze dagen worden ingepland. 
Vanaf zijn/haar vierde verjaardag is uw kind iedere schooldag welkom! 
 

Gevonden voorwerpen 
Voor vragen over gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gastvrouw. Kleine voorwerpen 
zoals sleutels en sieraden worden bewaard in het kantoor van de gastvrouw in de 
hoogbouw. In de gang bij de peuterspeelzaal (in de hoogbouw) staat een kast waarin de 
andere gevonden spullen worden bewaard. 
 
Uitnodigingen kinderfeestjes 
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet in de klas worden uitgedeeld. Dit om 
eventuele teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen. 
 
Contact met …. 
 
16. Schoolteam CBS De Leiboom 
 
Ma ne van Alphen m.vanalphen@cpob.nl 
Rianne van der Beek r.vanderbeek@cpob.nl 
Annelieke van Dijk a.vandijk@cpob.nl 
Helga Droogers h.droogers@cpob.nl 
Janine van Heck  j.vanheck@cpob.nl 
Daniëlle van Huet d.vanhuet@cpob.nl 
Harriët van Hemert h.vanhemert@cpob.nl 
Monique van Hoo  m.vanhoo pob.nl 
Gea de Kort g.dekort@cpob.nl 
Els de Jong e.dejong@cpob.nl 
Christa Kronemeijer c.kronemeijer@cpob.nl 
Monique Lamper m.lamper@cpob.nl 
Natalie Linders n.linders@cpob.nl 
Carina Lodder c.lodder@cpob.nl 
Lian Oomen l.oomen@cpob.nl 
Berna van Os b.vanos@spelwert.nl 
Heleen Post h.post@cpob.nl 
Susanne Poortvliet s.poortvliet@cpob.nl 
Miranda Puppels m.puppels@cpob.nl 
Renske Rengeling r.rengeling@cpob.nl 
Anita Smits a.smits@cpob.nl 
Julië e Verschoor j.verschoor@cpob.nl 
Annemieke Vos  a.vos@cpob.nl 
Hanneke van Wijngaarden h.vanwijngaarden@cpob.nl 
Debora van Zandwijk  d.vanzandwijk@cpob.nl 
Dyantha van Zijl d.beverloo@cpob.nl 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Voor vragen over gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gastvrouw. Kleine voorwerpen 
zoals sleutels en sieraden worden bewaard in het kantoor van de gastvrouw in de 
hoogbouw. In de gang bij de peuterspeelzaal (in de hoogbouw) staat een kast waarin de 
andere gevonden spullen worden bewaard. 
 
Uitnodigingen kinderfeestjes 
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet in de klas worden uitgedeeld. Dit om 
eventuele teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen. 

 
Martine van Alphen m.vanalphen@cpob.nl 
Rianne van der Beek r.vanderbeek@cpob.nl 
Annelieke van Dijk a.vandijk@cpob.nl 
Helga Droogers h.droogers@cpob.nl 
Janine van Heck  j.vanheck@cpob.nl 
Daniëlle van Huet d.vanhuet@cpob.nl 
Harriët van Hemert h.vanhemert@cpob.nl 
Monique van Hooft m.vanhooft@cpob.nl 
Gea de Kort g.dekort@cpob.nl 
Els de Jong e.dejong@cpob.nl 
Christa Kronemeijer c.kronemeijer@cpob.nl 
Monique Lamper m.lamper@cpob.nl 
Natalie Linders n.linders@cpob.nl 
Carina Lodder c.lodder@cpob.nl 
Lian Oomen l.oomen@cpob.nl 
Berna van Os b.vanos@spelwert.nl 
Heleen Post h.post@cpob.nl 
Susanne Poortvliet s.poortvliet@cpob.nl 
Miranda Puppels m.puppels@cpob.nl 
Renske Rengeling r.rengeling@cpob.nl 
Anita Smits a.smits@cpob.nl 
Juliëtte Verschoor j.verschoor@cpob.nl 
Annemieke Vos  a.vos@cpob.nl 
Hanneke van Wijngaarden h.vanwijngaarden@cpob.nl 
Debora van Zandwijk  d.vanzandwijk@cpob.nl 
Dyantha van Zijl d.beverloo@cpob.nl 
 
 

 
e-mailadres: mr.leiboom@cpob.nl 
 
Oudergeleding Personeelsgeleding 
Jochem Burgers                                                   Janine van Heck 
Caroline Leegsma  Daniëlle van Huet 
Wendy Winatasasmita Annelieke van Dijk 
 
Voor verdere informatie, zie ‘schoolgids 2022-2023’ (website: www.deleiboom.nl). 
Voor de data van de Medezeggenschapsraadvergaderingen, zie de schoolkalender.  

 
e-mailadres: ouderraadleiboom@gmail.com 
 
Samenstelling ouderraad  
Rianne Evers (voorzitter) 
Estel Tijssen (vicevoorzitter) 
Eline Looijen (secretaris) 
Christa Kronemeijer (penningmeester) 
Saskia Berg 
Reni Geerings 
Wendy Vos 
Celia Vreke 
Maike van Soldt 

Het team wordt door Gea de Kort en Miranda Puppels vertegenwoordigd in de ouderraad. 
Voor verdere informatie, zie de schoolgids (website www.deleiboom.nl).  
Voor de data van de ouderraadvergaderingen, zie de schoolkalender.  
 
Ieder schooljaar helpen veel ouders mee in de school. Hulp van ouders wordt door de 
leerkrachten zeer op prijs gesteld. Indien er in het komend schooljaar door de 
onderwijsgevenden weer een beroep op u wordt gedaan, wilt u dan eens nadenken of 
helpen op school ook iets voor u is. 

Wanneer mag een leerling naar school? 
Voordat uw kind 4 jaar geworden is, mag het een aantal dagdelen op bezoek komen. 
In overleg met de leerkracht van uw kind kunnen deze dagen worden ingepland. 
Vanaf zijn/haar vierde verjaardag is uw kind iedere schooldag welkom! 
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Wanneer is een kind leerplich g? 
De leerplicht geldt vanaf de eerste schooldag van de volle maand die volgt op de 5e 
verjaardag van de leerling. Vanaf die dag is uw kind leerplich . In de periode dat 
een leerling 5 jaar oud is, mag hij/zij 5 uren per week thuisgehouden worden. 
Hiervoor moeten de ouders een afspraak maken met de directeur van de school. 
Deze 5 uren per week mogen niet opgespaard worden voor bijvoorbeeld een extra 
vakan ndien een leerling langer dan 5 uren per week thuis zou moeten blijven, 
dan kan de directeur – na een schri ijk verzoek van de ouders - hiervoor 
toestemming geven tot maximaal 10 uren per week. Zo sch de leerplichtwet het 
voor. Vanaf het 6e jaar zijn alle leerlingen volledig leerplich  
 
Inschrijven van de leerling 
Vanaf de lee jd van 4 jaar mag uw kind op school komen. Voor de school is het 
pre als de inschrijving rond de derde verjaardag van het kind plaatsvindt. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met de directeur, Heleen Post. Tijdens een 
kennismakinggesprek krijgt u voorlich ng en een rondleiding door de school.  
 
Als uw kind is aangemeld bij onze school krijgt u, ongeveer drie maanden voordat uw 
kind 4 jaar wordt, bericht van ons in welke groep het kind geplaatst is. U kunt dan 
een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om een afspraak te maken voor 
de bezoekregeling. Uw zoon of dochter mag, voordat hij/zij vier jaar wordt een 
aantal dagdelen op bezoek komen om kennis te kunnen maken met zijn/haar 
leerkracht en klasgenootjes.  
Voor aanvullende informa , zie onze ‘schoolgids 2022-2023’, in te zien door te gaan 
naar de website van onze school www.deleiboom.nl. 

20. Gespreksmomenten met ouders 

De groepsleerkracht is op de Leiboom degene die dagelijks met uw kind werkt. Zij is dan 
ook uw eerste aanspreekpunt op school. U bent van harte welkom met uw vragen of 
informa e. Naast onderstaande contactmomenten kunt u als ouder regelma nformele 
contacten hebben met de leerkrachten (dit geldt voor alle leerjaren). Soms is het zinvol 
ook eens wat langer en intensiever met een leerkracht te praten over uw kind. Dit kan 
zowel op verzoek van de ouders, als op verzoek van de leerkracht. 

Intakegesprek 
Bij de start in groep 1 vindt een intakegesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht 
van de nieuwe leerling die bij ons op school gaat starten. Tijdens dit gesprek kunt u de 
leerkracht vertellen wat u belangrijk vindt om door te geven bij de start van de 
schoolperiode. De leerkracht zal u het een en ander vertellen over de  organisa e in de 
kleutergroep (hoe ziet de dag eruit? wat eten en drinken we dens het ‘ uurtje’? hoe 
geef je als ouder door wanneer je kind tussen de middag op school eet? de gymles, etc.). 

Groepsinform nd 
In de eerste weken van het schooljaar wordt er voor de groepen 3 en 8 een ouderavond 
gehouden. U kunt deze avond kennis maken met de leerkrachten van uw kind. Op deze 
avonden krijgt u informa e over het nieuwe schooljaar, een overzicht van de leerstof en 
hee  u de mogelijkheid vragen te stellen. 

Opstartgesprek 
Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn er vanaf groep 3 opstartgesprekken voor alle 
leerlingen en ouders. Tijdens dit gesprek gaan we met uw kind en u als ouder(s) in gesprek 
en bespreken we de kansen en mogelijkheden om er een succesvol schooljaar van te 
maken. Ter voorbereiding op het gesprek wordt vanuit school een vragenlijst voor het 
kind en één voor de ouders mee naar huis gegeven met het verzoek deze voorafgaand 
aan het gesprek in te vullen. De vragenlijst van het kind is leidend in het gesprek. De 
gesprekken worden door ons als zeer waardevol ervaren!  

Voortgangsgesprekken 
In november hebben we met u als ouder(s) een voortgangsgesprek over de  
ontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt in de vorm van een 10-minutengesprek. 

Rapportgesprekken 
In februari hebben we het rapportgesprek, waarin we met u en uw kind praten over de 
leerresultaten. Een gesprek over het laatste rapport is op oneel en is op in a f van de 
ouder of de leerkracht. Voorafgaand aan het gesprek krijgt het kind het rapport mee naar 
huis. U kunt dit rapport dan bekijken ter voorbereiding op het gesprek.  

Algemene ouderinform nd 
Tijdens het schooljaar wordt er rond een (actueel) thema een informa eavond voor 
ouders gehouden.  
Voor aanvullende informa e over ‘Gespreksmomenten met ouders’ zie ook onze 
‘Schoolgids 2022-2023’, in te zien door te gaan naar de website van onze school 
www.deleiboom.nl 

 

 

21. Randdiensten 

Schoolarts 
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Gelderland Zuid, loca e Rivierenland, de leerlingen dens de schoolperiode. Zij volgen 
de kinderen in hun groei en ontwikkeling. Uw kind zal meerdere malen, dens 
zijn/haar schoo d, worden uitgenodigd voor een algemeen gezondheidsonderzoek. 

Schoolarts 
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Gelderland Zuid, locatie Rivierenland, de leerlingen tijdens de schoolperiode. Zij volgen 
de kinderen in hun groei en ontwikkeling. Uw kind zal meerdere malen, tijdens 
zijn/haar schooltijd, worden uitgenodigd voor een algemeen gezondheidsonderzoek. 

Groepsinformatieavond 
In de eerste weken van het schooljaar wordt er voor de groepen 3 en 8 een ouderavond 
gehouden. U kunt deze avond kennis maken met de leerkrachten van uw kind. Op deze 
avonden krijgt u informatie over het nieuwe schooljaar, een overzicht van de leerstof en 
heeft u de mogelijkheid vragen te stellen. 

Opstartgesprek 
Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn er vanaf groep 3 opstartgesprekken voor alle 
leerlingen en ouders. Tijdens dit gesprek gaan we met uw kind en u als ouder(s) in gesprek 
en bespreken we de kansen en mogelijkheden om er een succesvol schooljaar van te 
maken. Ter voorbereiding op het gesprek wordt vanuit school een vragenlijst voor het 
kind en één voor de ouders mee naar huis gegeven met het verzoek deze voorafgaand 
aan het gesprek in te vullen. De vragenlijst van het kind is leidend in het gesprek. De 
gesprekken worden door ons als zeer waardevol ervaren!  

Voortgangsgesprekken 
In november hebben we met u als ouder(s) een voortgangsgesprek over de  
ontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt in de vorm van een 10-minutengesprek. 

Rapportgesprekken 
In februari hebben we het rapportgesprek, waarin we met u en uw kind praten over de 
leerresultaten. Een gesprek over het laatste rapport is optioneel en is op initiatief van de 
ouder of de leerkracht. Voorafgaand aan het gesprek krijgt het kind het rapport mee naar 
huis. U kunt dit rapport dan bekijken ter voorbereiding op het gesprek.  

Algemene ouderinformatieavond 
Tijdens het schooljaar wordt er rond een (actueel) thema een informatieavond voor 
ouders gehouden.  
Voor aanvullende informatie over ‘Gespreksmomenten met ouders’ zie ook onze 
‘Schoolgids 2022-2023’, in te zien door te gaan naar de website van onze school 

Wanneer is een kind leerplichtig? 
De leerplicht geldt vanaf de eerste schooldag van de volle maand die volgt op de 5e 
verjaardag van de leerling. Vanaf die dag is uw kind leerplichtig. In de periode dat 
een leerling 5 jaar oud is, mag hij/zij 5 uren per week thuisgehouden worden. 
Hiervoor moeten de ouders een afspraak maken met de directeur van de school. 
Deze 5 uren per week mogen niet opgespaard worden voor bijvoorbeeld een extra 
vakantie. Indien een leerling langer dan 5 uren per week thuis zou moeten blijven, 
dan kan de directeur – na een schriftelijk verzoek van de ouders - hiervoor 
toestemming geven tot maximaal 10 uren per week. Zo schrijft de leerplichtwet het 
voor. Vanaf het 6e jaar zijn alle leerlingen volledig leerplichtig. 
 
Inschrijven van de leerling 
Vanaf de leeftijd van 4 jaar mag uw kind op school komen. Voor de school is het 
prettig als de inschrijving rond de derde verjaardag van het kind plaatsvindt. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met de directeur, Heleen Post. Tijdens een 
kennismakinggesprek krijgt u voorlichting en een rondleiding door de school.  
 
Als uw kind is aangemeld bij onze school krijgt u, ongeveer drie maanden voordat uw 
kind 4 jaar wordt, bericht van ons in welke groep het kind geplaatst is. U kunt dan 
een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om een afspraak te maken voor 
de bezoekregeling. Uw zoon of dochter mag, voordat hij/zij vier jaar wordt een 
aantal dagdelen op bezoek komen om kennis te kunnen maken met zijn/haar 
leerkracht en klasgenootjes.  
Voor aanvullende informatie, zie onze ‘schoolgids 2022-2023’, in te zien door te gaan 
naar de website van onze school www.deleiboom.nl. 

De groepsleerkracht is op de Leiboom degene die dagelijks met uw kind werkt. Zij is dan 
ook uw eerste aanspreekpunt op school. U bent van harte welkom met uw vragen of 
informatie. Naast onderstaande contactmomenten kunt u als ouder regelmatig informele 
contacten hebben met de leerkrachten (dit geldt voor alle leerjaren). Soms is het zinvol 
ook eens wat langer en intensiever met een leerkracht te praten over uw kind. Dit kan 
zowel op verzoek van de ouders, als op verzoek van de leerkracht. 

Intakegesprek 
Bij de start in groep 1 vindt een intakegesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht 
van de nieuwe leerling die bij ons op school gaat starten. Tijdens dit gesprek kunt u de 
leerkracht vertellen wat u belangrijk vindt om door te geven bij de start van de 
schoolperiode. De leerkracht zal u het een en ander vertellen over de  organisatie in de 
kleutergroep (hoe ziet de dag eruit? wat eten en drinken we tijdens het ‘tienuurtje’? hoe 
geef je als ouder door wanneer je kind tussen de middag op school eet? de gymles, etc.). 
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ma di wo do vr za zo

1
Meivakantie

2 3 4
Dodenherdenking

5
Bevrijdingsdag

6 718

8 9 10
beweegcircuit
8.00-8.15 uur

Atletiekdag groep 7

11 12 13 14
Moederdag

19

15 16
8.15-8.45 inloopspreekuur
Buurtzorg Jong

17
juf Helga jarig

beweegcircuit
8.00-8.15 uur

18
Hemelvaartsdag

19
alle leerlingen zijn 
vandaag vrij

20 2120

22 23
Schoolkamp groep 8
t/m 26 mei

24
juf Carina jarig

beweegcircuit
8.00-8.15 uur

reservedatum
Atletiekdag groep 7

25 26
juf Harriët jarig

groep 8 komt vandaag
terug van schoolkamp

27 28
1e Pinksterdag

21

29  
2e Pinksterdag

30
meester Daan jarig

8.15-8.45 inloopspreekuur
Buurtzorg Jong

KIJK gesprekken
groepen 1-2

31
juf Martine jarig

beweegcircuit
8.00-8.15 uur

MR-vergadering

22

mei 2023



Deze onderzoeken vinden op school plaats in de spreekkamer bij de kleuteringang van 
de laagbouw. Voor telefoonnummers van de GGD zie hoofdstuk ‘randdiensten 
adressen’. 
 
Logopedist, Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar  
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de 
klas voor een onderzoek. Zij let, jdens het gesprekje met het kind, op de spraak- en 
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is 
eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. Mag de 
logopedist vanwege corona-regels niet op school komen? Dan voert zij het onderzoek op 
een andere manier uit. Ouders van kinderen die aan de beurt zijn, krijgen hierover 
bericht.  

Buurtzorg Jong Bommelerwaard 
Eenmaal in de vee  dagen houdt Meike Habets, van Buurtzorg Jong Bommelerwaard, 
spreekuur op onze school (middenruimte van de laagbouw). Zij is gezinsbegeleider en is 
aanspreekbaar voor kleine en grote vragen over opvoeding of andere gezinszaken.  
U kunt haar gewoon aanspreken, bellen of e-mailen. Telefoonnummer: 06-53295672,  
e-mailadres: m.habets@bzjong.nl. De data vindt u op onze schoolkalender. 
 
Het inloopspreekuur voor Kinderoefentherapie Eigenwijs 
Het inloopspreekuur Kinderoefentherapie vindt elke eerste donderdag  van de maand 
plaats tussen 8.00 - 8.45uur. Het spreekuur is bedoeld voor zowel ouders/verzorgers als 
leerkrachten/ begeleiders. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen stellen rondom het 
bewegen van uw kind betre ende alle onderdelen van de motoriek (evenwicht, grove 
motoriek, ne motoriek, balvaardigheid) en de dagelijkse vaardigheden als 
klimmen/klauteren, etsen, zwemmen, knutselen, schrijven, sport/gym.  
De data vindt u op onze schoolkalender. 

22. Randdiensten Adressen 
GGD Rivierenland - Schoolartsendienst -Schoollogopedie  
verzendadres: Postbus 1120, 6501 BC  Nijmegen 

bezoekadres: Kersenboogerd 2, 4003 BW  Tiel 
telefoon: 088-1447300/www.ggdgelderlandzuid.nl 
 

Kinderoefentherapie Eigenwijs 
Wielkamp 10, 5301 DB Zaltbommel / telefoon: 0418-304022 
e-mail: info@kinderoefentherapie-eigenwijs.nl 
www: www.kinderoefentherapie-eigenwijs.nl 

 Buurtzorg Jong 
Buurtzorg Jong Zaltbommel Stad 
telefoon: 06-12597553 (team Zaltbommel Stad) 
e-mail: zaltbommelstad@bzjong.nl  
www.buurtzorgjong.nl 
 

Veilig Thuis Gelderland Midden 
  Snelliusweg 1, 6827 DG  Arnhem /  telefoon: 0800-2000 
  www.veiligthuisgelderlandmidden.nl 
 
Fierijn Exper se, Prak jk voor opvoeding en ontwikkeling 
  Het Aarkeland 31, 5328 GP  Rossum 

Marianne Willems / telefoon: 06-10640188 
e-mail: info@ erijnexper se.nl 
 

Opdidakt Zaltbommel, Exper secentrum voor onderwijs, Psychologenprak jk 
voor kinderen/jongeren 
  Oenselsestraat 27, 5301 EN  Zaltbommel / telefoon: 0418-514443 

e-mail: zaltbommel@opdidakt.nl 
www.opdidakt.nl 

 
De Meierij SWV Primair Onderwijs,  

contactpersoon: mevrouw Mary-Ann van Hoof 
Wielkamp 1, 5301 DB  Zaltbommel 
www.demeierij-po.nl 

 
Onderwijsinspec   
                 Inspe e van het onderwijs / telefoon: 088-6696060 
                 www.inspec evanhetonderwijs.nl 

 
 Bibliotheek Rivierenland 

Cou ne 2a, 5301 DH  Zaltbommel / telefoon: 0344-639940 
e-mail: klantenservice@bibliotheekrivierenland.nl 
www.bibliotheekrivierenland.nl 

                                    

telefoon: 06-12597553 (team Zaltbommel Stad) 
e-mail: zaltbommelstad@bzjong.nl  
www.buurtzorgjong.nl 
 

Veilig Thuis Gelderland Midden 
  Snelliusweg 1, 6827 DG  Arnhem /  telefoon: 0800-2000 
  www.veiligthuisgelderlandmidden.nl 
 
Fierijn Expertise, Praktijk voor opvoeding en ontwikkeling 
  Het Aarkeland 31, 5328 GP  Rossum 

Marianne Willems / telefoon: 06-10640188 
e-mail: info@fierijnexpertise.nl 
 

Opdidakt Zaltbommel, Expertisecentrum voor onderwijs, Psychologenpraktijk 
voor kinderen/jongeren 
  Oenselsestraat 27, 5301 EN  Zaltbommel / telefoon: 0418-514443 

e-mail: zaltbommel@opdidakt.nl 
www.opdidakt.nl 

 
De Meierij SWV Primair Onderwijs,  

contactpersoon: mevrouw Mary-Ann van Hoof 
Wielkamp 1, 5301 DB  Zaltbommel 
www.demeierij-po.nl 

 
Onderwijsinspectie  
                 Inspectie van het onderwijs / telefoon: 088-6696060 
                 www.inspectievanhetonderwijs.nl 

 
 Bibliotheek Rivierenland 

Courtine 2a, 5301 DH  Zaltbommel / telefoon: 0344-639940 
e-mail: klantenservice@bibliotheekrivierenland.nl 
www.bibliotheekrivierenland.nl 

                                    

Deze onderzoeken vinden op school plaats in de spreekkamer bij de kleuteringang van 
de laagbouw. Voor telefoonnummers van de GGD zie hoofdstuk ‘randdiensten 
adressen’. 
 
Logopedist, Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar  
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de 
klas voor een onderzoek. Zij let, tijdens het gesprekje met het kind, op de spraak- en 
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is 
eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. Mag de 
logopedist vanwege corona-regels niet op school komen? Dan voert zij het onderzoek op 
een andere manier uit. Ouders van kinderen die aan de beurt zijn, krijgen hierover 
bericht.  

Buurtzorg Jong Bommelerwaard 
Eenmaal in de veertien dagen houdt Meike Habets, van Buurtzorg Jong Bommelerwaard, 
spreekuur op onze school (middenruimte van de laagbouw). Zij is gezinsbegeleider en is 
aanspreekbaar voor kleine en grote vragen over opvoeding of andere gezinszaken.  
U kunt haar gewoon aanspreken, bellen of e-mailen. Telefoonnummer: 06-53295672,  
e-mailadres: m.habets@bzjong.nl. De data vindt u op onze schoolkalender. 
 
Het inloopspreekuur voor Kinderoefentherapie Eigenwijs 
Het inloopspreekuur Kinderoefentherapie vindt elke eerste donderdag  van de maand 
plaats tussen 8.00 - 8.45uur. Het spreekuur is bedoeld voor zowel ouders/verzorgers als 
leerkrachten/ begeleiders. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen stellen rondom het 
bewegen van uw kind betreffende alle onderdelen van de motoriek (evenwicht, grove 
motoriek, fijne motoriek, balvaardigheid) en de dagelijkse vaardigheden als 
klimmen/klauteren, fietsen, zwemmen, knutselen, schrijven, sport/gym.  
De data vindt u op onze schoolkalender. 

GGD Rivierenland - Schoolartsendienst -Schoollogopedie  
verzendadres: Postbus 1120, 6501 BC  Nijmegen 

bezoekadres: Kersenboogerd 2, 4003 BW  Tiel 
telefoon: 088-1447300/www.ggdgelderlandzuid.nl 
 

Kinderoefentherapie Eigenwijs 
Wielkamp 10, 5301 DB Zaltbommel / telefoon: 0418-304022 
e-mail: info@kinderoefentherapie-eigenwijs.nl 
www: www.kinderoefentherapie-eigenwijs.nl 

 Buurtzorg Jong 
Buurtzorg Jong Zaltbommel Stad 
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mma  ddi  wwo  ddo  vvr  zza  zzo   

   1 2 3 4 22 

5 6 
8.15-8.45 inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 
 
studiemiddag 
alle leerlingen zijn 
vanmiddag vrij 

7 
beweegcircuit 
8.00-8.15 uur 
 
vergadering Ouderraad 

8 
Muziektheater  
workshops 
“De wereld van Peer” 
voor alle groepen 

9 10 11 23 

12 13 14  
juf Renske jarig 
 
beweegcircuit 
8.00-8.15 uur 

15 
wisselmiddag 
groepen 2 en 3 

16 17 18  
Vaderdag 

24 

19 20  
8.15-8.45 inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 
 
 

21 
beweegcircuit 
8.00-8.15 uur 

22 inloopspreekuur 
      Kinderoefentherapie 
      8.00-8.45 uur 
 
Voorstelling in de  
Poorterij 
“De wereld van Peer” 
voor alle groepen  

23 24 25 25 

26 27 
wisselmiddag 
groepen 2 en 3 

28 
beweegcircuit 
8.00-8.15 uur 
 
MR-vergadering 

29 30 
 

  26 

juni 2023
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ma di wo do vr za zo

1 226

3 4
8.15-8.45 inloopspreekuur
Buurtzorg Jong

wisselmiddag
groepen 2 en 3

5
laatste beweegcircuit
van dit schooljaar
8.00-8.15 uur

6 7 8 927

10
musical en 
afscheidsavond groep 8

11 12
uitzwaaien groep 8

ouder bedankochtend

13 
- wisselmoment 

alle leerlingen
van 11.00 tot 12.00 uur

- speelgoedmiddag
  groepen 1, 2 en 3

14
eindviering

vanaf 12.00 uur start
de zomervakantie, alle
leerlingen zijn vrij

15 1628

17
zomervakantie
t/m vrijdag 25 augustus 

18
juf Annelieke jarig

19 
juf Natalie jarig

20 
juf Gea en 
Monique v.H. jarig

21 22 2329

24 25 26 27 28 29 3030

3131

juli 2023


