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Juf Marian met pensioen 
Volgende week dinsdag 12-10 zetten 
we juf Marian Verstappen in het 
zonnetje. Per 1 november stopt ze 
met haar werkzaamheden als intern 
begeleider op de Leiboom en gaat ze 
met pensioen. Onder schooltijd 
hebben we een feestelijk programma 
voor de juf. Vanaf 14.45 uur bent u 
van harte uitgenodigd in de laagbouw 
van de Leiboom om Marian te 
ontmoeten en gedag te komen 
zeggen. Ook voor (oud) leerlingen, dus 
zegt het voort, dank u wel!  
 
Vanaf 1 november neemt Carina 
Lodder de IB-werkzaamheden van 
Marian over, zij werkt nu als intern 
begeleider voor groep 4 t/m 8 bij ons 
op school. Vanaf 1 november is zij de 
intern begeleider voor groep 1 t/m 8. 

 
Babynieuws 
Juf Renske is in blijde verwachting. 
Samen met haar partner verwacht ze 
hun tweede kindje, ze is nu 18 weken 
zwanger. Tot nu toe verloopt de 
zwangerschap goed. Ze is begin maart 
uitgerekend.  

 
Tutorlezen 
Inmiddels zijn we een aantal weken 
onderweg met Tutorlezen in de 
groepen 4 t/m 8. Twee keer per week, 
gedurende 15 minuten, lezen 
kinderen van de bovenbouw (de 
tutoren) met kinderen van de 
onderbouw (de leesmaatjes). De 
kinderen lezen tijdens dit leesmoment 
één op één met elkaar. Tutorlezen is 
een vorm van samenwerkend leren en 
wordt ingezet om het technisch lezen 
te verbeteren, het begrijpend lezen te 
stimuleren en de leesmotivatie te 
vergroten. Uit onderzoek is gebleken 
dat zowel de ervaren lezer als de lezer 
met minder ervaring betere 
technische leesvaardigheden hebben 
en vloeiender lezen dan kinderen die 
enkel klassikale instructie krijgen. 
Daarnaast leren de tutoren hoe ze de  
 

 
 
 
 
 
leesmaatjes positief kunnen 
begeleiden, leren alle kinderen goed  
samen te werken, naar elkaar te 
luisteren en vriendelijk te reageren. 
Over een aantal weken wisselen we 
weer, zodat alle kinderen steeds een 
nieuw leesmaatje / tutor hebben. 
We zien het Tutorlezen als een mooie 
vorm van samenwerkend leren op de 
Leiboom! 
 

Kinderboekenweek 
Vanmorgen was de start van de 
Kinderboekenweek, met dit jaar als 
thema; ‘Worden wat je wil’. Centraal 
staan beroepen, alles wat je maar 
kunt bedenken en alles wat je kunt 
worden. Dankzij een grote groep 
(groot) ouders, die zich voor de 
gelegenheid verkleed hadden als 
schilder, kok, dokter enzovoorts was 
het een gezellige drukte door de hele 
school heen vanmorgen. Samen met 
onze buurschool de Spelwert hebben 
alle kinderen gezocht naar 
verschillende beroepen. De komende 
week gaan we op school vooral lekker 
veel lezen, doet u thuis ook mee? 
Tijdens de Kinderboekenweek 
organiseert Bruna weer de actie 
‘Sparen voor je schoolbieb!’. Bruna wil 
graag (voor)lezen stimuleren door 
samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen met mooie 
boeken. Spaart u mee? Voor meer 
informatie zie social schools.  
 

Beweegrondje 
Dit schooljaar mochten we weer 
starten met het beweegrondje. 
Bewegen is goed voor kinderen en 
daarom lopen wij 1x per week een 
rondje rond het veld op woensdag van 
08.00uur tot 08.15 uur. Elke maand is 
een groep aan de beurt voor het 
bedenken van het rondje. Er zijn veel 
materialen beschikbaar. We zien elke 
woensdag veel kinderen die mee 
komen lopen, van groot tot klein. We 
zijn op zoek naar ouders die 1x mee 
willen helpen met het klaarzetten van 
het looprondje.  

 In en om de school 
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Natuurlijk is het leukst als u kunt 
helpen bij de groep van uw 
kind/kinderen. Daarom alvast de data 
voor dit schooljaar: 
Groep 7: 6 en 20 oktober 
Groep 6: 3 en 10 november 
Groep 5: 17 en 24 november en 15 en 
22 juni.  
Het rondje van 24 november is een 
speciaal rondje, gericht op Sint met 
allerlei activiteiten tijdens het lopen 
die bij het Sint thema passen. 
Groep 4: 9 en 16 maart, 29 juni. 
Groep 3/4: 23 en 30 maart, 6 juli 
Groep 3: 6 en 13 april, 13 juli 
Groep 1/2A: 20 april en 11 mei. 
Groep 1/2B; 18 en 25 mei. 
Groep 1/2C: 1 en 8 juni. 
Kunt u meehelpen, dan zou dat heel 
fijn zijn. U kunt dit laten weten aan: 
Lianne Donker( moeder van Puck uit 
groep 3/4 en van Rixt uit groep 8) 
coördinator beweegrondje namens de 
ouders; liannedonker@outlook.com of 
aan Lian Oomen (leerkracht groep 8 
en coördinator beweegrondje namens 
de school); l.oomen@cpob.nl 
 

Rots en Watertraining 
Elk jaar biedt de orthopedagogische 
praktijk van Rina Hoeflaken  in het 
najaar en in het voorjaar de 
weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ 
aan. Omdat er  een aantal kinderen op 
de wachtlijst staan, willen zij in 
november 2021 weer een nieuwe 
training starten. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De training wordt  
gegeven  in de sporthal in Hedel of 
Bruchem. Het gaat om 9 
bijeenkomsten van 1 uur. De training 
is gericht op kinderen van 8 t/m 12 
jaar. De kosten zijn €205,- en zijn 
mogelijk te declareren vanuit de 
aanvullende zorgverzekering. 
Voor meer informatie verwijzen we u 
door naar de website van de praktijk: 
www.orthopedagogischepraktijk.nl 
 

Studiemiddag 28-09 
Op dinsdagmiddag 28-09 hadden wij 
een studiemiddag. Op die middag 
gingen de collega’s van de groepen 1 
t/m 4 aan de slag met het herijken van 
de visie op het onderwijs aan jonge 
kinderen. Onder leiding van trainer 
Sandra Broers, zij heeft een 
onderwijsadviesbureau en in haar 

loopbaan veel ervaring opgedaan met 
het onderwijs aan het jonge kind. De 
collega’s van de groepen 5 t/m 8 
konden die middag ervaringen delen 
en tips uitwisselen over de nieuwe 
methodes Blink (voortgezet technisch 
lezen) en Kwink (sociaal emotioneel 
leren), waar we dit schooljaar mee 
gestart zijn.  
 

 
 
 

 
 
Studiedag 13-10 
Op de komende studiedag van 13 
oktober gaan de collega’s van groep 1 
t/m 4 verder met herijken van de visie 
op het onderwijs aan jonge kinderen. 
Alle collega’s kunnen zich die dag ook 
inschrijven voor een belevingscircuit 
rond TOS (Taalontwikkelingsstoornis). 
Hierin kunnen wij, samen met onze 
collega’s van de Spelwert, ervaren hoe 
het is op school voor leerlingen met 
TOS. Waar zij tegenaan lopen en 
vooral leren wij hoe wij hen op een 
goede manier kunnen blijven 
begeleiden. Dit belevingscircuit wordt 
gegeven door Christine Kapteijns van 
Kentalis. Zij werkt ook met onze 
leerlingen die TOS hebben. Fijn om 
met elkaar op deze studiedag aan de 
slag te gaan met deze onderwerpen! 
 

Buurtzorg Jong 
Het is deze week de week van de 
opvoeding. Met allerlei vragen over 
opvoeden en opgroeien kunt u terecht 
bij Buurtzorg Jong.  

Meer informatie over Buurtzorg Jong 
en over hoe u hun medewerkers kunt 
bereiken, leest in de bijlage.  
 

Kinderkoor Sprankel 
Kinderkoor Sprankel gaat na de 
herfstvakantie starten in Zaltbommel. 
Meer informatie hierover kunt u 
vinden in de bijlage.  

 
Webinar Tischa Neve 
Vanuit de gezondheidsmaand 
Bommelerwaard organiseert de 
Gezonde School (GGD) een gratis 
webinar voor alle ouders/verzorgers in 
de Bommelerwaard, met als spreker 
kinderpsycholoog en opvoedkundige 
Tischa Neve. Het thema is: Help je 
kind groeien met een positieve 
mindset! In de bijlage is informatie te 
vinden over de inhoud en de 
aanmelding.  
 

Agenda 
12-10: 8.15 uur inloopspreekuur BZJ, 
12-10: 14.45-15.45 uur receptie juf 
Marian Verstappen. 
13-10: studiedag (voor de hele school) 
13-10: ouderraadsvergadering 
20-10: 8.00-8.15 uur; beweegrondje 
21-10: speelgoedmiddag groep 1-3 
23 t/m 31-10: herfstvakantie 
3-11: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
10-11: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
 

Volgende nieuwsbrief: 10-11 
 
 

 

 

Fijne 

Herfstvakantie! 

 

Team  

de Leiboom 
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