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Een goed begin… 
 

 
 
We zijn het schooljaar goed 
gestart. Maandag hebben we de 
kinderen ontvangen met rode 
lopers bij de ingang van de school 
of, voor de kleuter-groepen, bij de 
ingang van het kleuterplein. 
 
Heel fijn was het om iedereen 
weer gezond en blij terug te zien 
na zes weken zomervakantie. Ook 
goed om u als ouder, in de school, 
weer te ontmoeten. Al is het nog 
in kleine groepen en met de 
gepaste afstand van 1,5 meter.  
 

 
Gisteren hebben we, volgens de 
Leiboomtraditie, het schooljaar 
ingeluid met een viering in de St. 
Martinuskerk. We zijn lopend naar 
de kerk gegaan. De oudste 
kinderen, hand in hand, met de 
jongste kinderen van de school. 
Een lange stoet kinderen, geweldig 
om te zien.  
 
Aan al deze kinderen mogen/ gaan 
we dit jaar het onderwijs 
verzorgen. We gaan dit op een 
enthousiaste en uitdagende 
manier doen en hopen op een 
mooi, goed en leerzaam jaar! 
 

 
 
 
 
 
We zongen in de kerk: “Elke dag is 
een cadeautje”. Laten we het 
schooljaar uitpakken met elkaar en 
er met elkaar een fijn en positief 
schooljaar van maken. Als symbool 
daarvoor kregen de kinderen 
vandaag een klein cadeautje mee. 
 

 
 
Schoolkalender  
De kinderen hebben afgelopen 
week de schoolkalender mee naar 
huis gekregen. De kalender bevat, 
naast praktische informatie, data 
van vrije dagen en speciale 
activiteiten. 
 
Communicatie  

 
Om u zo goed mogelijk te 
informeren en te betrekken bij het 
onderwijsleerproces van uw kind, 
maken wij gebruik van Social 
Schools. Social Schools werkt met 
een groepsgebonden gedeelte 
waarop informatie wordt 
doorgegeven door de leerkracht 
van de groep waarin uw kind zit. 
Op deze manier kunt u ‘meekijken’ 
en meelezen met wat er in de 
groep gebeurt aan activiteiten. 
In verband met de regelgeving 
rondom de AVG mogen wij geen 
groepslijsten meer delen met de 
leerlingen uit een klas waarop 
adresgegevens staan.  

 In en om de school 
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In Social Schools is het mogelijk om 
uw contactgegevens in te voeren. 
Op deze manier is het toch 
mogelijk om, als u dit wilt, uw 
contactgegevens te delen met de 
leerlingen uit de groep.  
 
130 jaar christelijk onderwijs 
Zaltbommel 
Op maandag 20 september 
hebben we een feestdag. We 
vieren deze dag dat het christelijk 
onderwijs in Zaltbommel 130 jaar 
bestaat. 
Over de feestelijke invulling van 
deze dag hoort u nog via Social 
Schools. Op deze dag hanteren we 
het continurooster en zijn de 
kinderen om 14.00 uur uit.  
 
Studiemiddag dinsdag 28-09 
Op dinsdagmiddag 28 september 
zijn de leerlingen vrij. De collega’s 
van de onderbouw gaan aan de 
slag met de visie op het 
kleuteronderwijs en de midden-
bovenbouw collega’s met de 
nieuwe methode voor voortgezet 
technisch lezen: Blink.  
 
Leiboombraderie 
De Leiboombraderie stond gepland 
op vrijdag 24 september. In 
verband met de geldende maat-
regelen verplaatsen we de 
braderie naar het voorjaar van 
2022. In de hoop dat er dan weer 
meer mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
14-09: OR vergadering 
15-09: MR vergadering 
16-09: inloopspreekuur 
Kinderoefentherapie 
20-09: Feest 130 jaar christelijk 
onderwijs Zaltbommel 
22-09: beweegcircuit van 8.00 - 
8.15 uur 
27-09: Ouderavond groep 3 
28-09: 8.15 – 8.45 uur 
inloopspreekuur Buurzorg Jong 
28-09: Studiemiddag, alle 
leerlingen zijn ‘s middags vrij 
29-09: beweegcircuit van 8.00 – 
8.15 uur 
 

 


