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In en om de school
iemand in het huishouden van het
kind is met koorts of benauwdheid.

Corona
www.deleiboom.nl
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De komende periode zullen we ons
met elkaar aan de richtlijnen moeten
houden om verdere verspreiding van
het Corona-virus te voorkomen. Niet
leuk, maar het is niet anders.
Ook voor ons is dit best lastig. De
contactmomenten die voor onze
school zo vanzelfsprekend zijn,
kunnen niet ‘live’. Het hanteren van
de 1.5 meter afstand blijft binnen de
school heel lastig. Een voorbeeld
hiervan zijn de opstartgesprekken die
in deze periode worden gehouden
met kinderen en ouders uit de
groepen 3 t/m 8. Hiervoor gebruiken
we Microsoft Teams.

Wanneer werk van school mee?
Als uw kind langer dan drie dagen
thuis moet blijven, zorgen wij dat het
schoolwerkthuis gedaan kan worden.
Via de leerkracht zal u hierover
worden geïnformeerd.

Leiboombraderie

Wij missen, waarschijnlijk net als u,
ook de korte contactmomenten:
ouders die kinderen naar hun klas
brengen, ouders op het plein, even
een ongepland gesprekje na
schooltijd….
Het is belangrijk om de dingen, zo
goed als mogelijk, samen te blijven
doen in het belang van de kinderen.
Gelukkig weten we elkaar te vinden
door gebruik van mail, telefoon en
beeldbellen. We doen het samen!
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Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 met
klachten die bij COVID-19 kunnen
passen (zoals neusverkoudheid,
benauwdheid, hoesten en koorts)
moeten thuisblijven. Zij kunnen op
verzoek van de ouders getest worden.
Als de uitslag van de test negatief is,
mogen kinderen de school weer
bezoeken.
Voor meer informatie zie ook het
protocol basisonderwijs zoals is
verspreidt via Social Schools.

Hieronder de regels m.b.t. het wel/niet
gaan naar school bij
verkoudheidsklachten.
Kinderen uit groep 1 en 2 van het
basisonderwijs mogen naar school (en
de kinderopvang of gastouder) als zij
alleen neusverkoudheid hebben
zonder koorts. Zij mogen niet naar
school of opvang als zij een contact
zijn van een patiënt met een
bevestigde COVID-19 infectie of als er

Eén van de activiteiten die op de
schoolkalender staat vermeld en niet
door kan gaan is onze jaarlijkse
Leiboombraderie.
Een mooie activiteit waar kinderen
enthousiast met hun zelfgemaakte
spullen, etenswaren, spelletjes, etc.
geld inzamelden voor het goede doel.
Het is ook een activiteit waar ouders,
grootouders en belangstellenden van
harte welkom waren. We hopen dat
volgend schooljaar er weer
mogelijkheden zijn om deze activiteit
te organiseren.

Tutorlezen
Vanaf volgende week starten we in de
groepen 4 t/m 8 met tutorlezen. 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.
Nu we gaan tutorlezen, hoeven
we ook geen beroep op u te doen
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.
Tijdens het tutorlezen bespreken de
kinderen eerst met elkaar het boek en
een hoofdstuk. Waar denk je dat de
tekst over zal gaan? Wat denk je dat
er zal gaan gebeuren? Wat wil je te
weten komen?
Vervolgens leest de tutor een stukje
voor en daarna leest het leesmaatje
het voorgelezen stukje. De tutor
ondersteunt daarbij en geeft
natuurlijk complimentjes.

Na het lezen praten ze over
de gelezen tekst. Gebeurde er wat je
voorspeld had? Wat ben je te weten
gekomen? Wat vind je van het
verhaal? Zo wordt technisch lezen
gecombineerd met begrijpend lezen.
Als het tijd is, vullen de kinderen
samen een beloningskaart in en mag
het leesmaatje een sticker plakken op
de kaart.
We zien dit als een mooie vorm van
samenwerkend leren op de Leiboom!

De Kinderboekenweek en
bibliotheek Rivierenland.

De Kinderboekenweek komt er weer
aan en de bibliotheek heeft aardig wat
leuke activiteiten geprogrammeerd in
de gemeente Zaltbommel:
Programma gemeente Zaltbommel:
Voorleespret ‘En Toen’
Kom naar de Bibliotheek en reis mee
terug in de tijd. Ga mee naar de dino’s
of maak kennis met stoere ridders!
Het kan in jouw bieb!
Bibliotheek Zaltbommel: woensdag 30
september en 7 oktober om 14:30 uur
Bibliotheek Aalst: woensdag 7 oktober
om 14:30 uur
Leeftijd 4-7 jaar, gratis toegang
Workshop Matchbooks: EN TOEN
verhalen in een luciferdoosje
In deze workshop maak je je eigen
verhaal uit het verleden … zo mooi, zo
fantastisch, zo spannend, maar zo
klein dat het in een lucifersdoosje
past.
Bibliotheek Zaltbommel: donderdag 1
oktober om 15:45 uur
Leeftijd 7-12 jaar, toegang €3,50,
vooraf aanmelden
https://rivierenland.opshop.nl/8881/workshop-matchbooksen-toen-verhalen-in-eenluciferdoosje/01-10-2020
Workshop Papier van Toen:
In deze workshop maak je kennis met
de oude technieken papier scheppen
en bedrukken. Het resultaat: je eigen
geschepte bedrukte papier!
Bibliotheek Zaltbommel: donderdag 8
oktober om 15:30 uur
Leeftijd 7-12 jaar, toegang €5,00,
vooraf aanmelden
https://rivierenland.opshop.nl/9111/workshop-papier-vantoen-leer-zelf-papier-scheppen-enbedrukken/08-10-2020

Meespeelvoorstelling ‘Toen
Zaltbommel nog onder water lag’
Ben jij ook zo nieuwsgierig naar de tijd
van de dino's? Dan heb je geluk. In de
Bibliotheek Zaltbommel kun je
meespelen in een verhaal uit die tijd!
Bibliotheek Zaltbommel: zaterdag 10
oktober om 14:30 uur
Leeftijd 3-6 jaar, toegang gratis, vooraf
aanmelden
https://rivierenland.opshop.nl/9252/meespeelvoorstellingtoen-zaltbommel-nog-onder-waterlag/10-10-2020
Doe-middag in het Museum
Stadskasteel Zaltbommel
Tijdens deze middag ga je creatief met
geschiedenis aan de slag, kun je op
onderzoek in het museum en daagt de
Bieb je uit een aantal pittige raadsels
uit de geschiedenis op te lossen. Ga je
ook mee op tijdreis?
Museum Het Stadskasteel
Zaltbommel: Zondag 11 oktober
14:00-17:00 uur
Leeftijd 7-12 jaar, toegang €4,00,
vooraf aanmelden
https://rivierenland.opshop.nl/8887/kinderboekenweek-doemiddag-in-het-museum-stadskasteelzaltbommel/11-10-2020
Op
www.bibliothekenrivierenland.nl/kind
erboekenweek kunt u het hele
activiteitenaanbod bekijken.

Sparen voor de Schoolbieb

Van 30 september t/m 11 oktober is
het weer Kinderboekenweek. Deze
keer staat het thema ‘En toen?’
centraal. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna
de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden
het leuk vinden om samen met u en
de kinderen onze schoolbibliotheek
uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders

meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• Als u in de periode van 30
september t/m 11 oktober 2020 bij de
Brunawinkel één (of meerdere)
kinderboek(en) koopt, wilt u dan de
kassabon inleveren op school, in de
daarvoor bestemde dozen in de
laagbouw en de hoogbouw.
• Lever de kassabonnen vóór 30
oktober 2020 in op school. Wij leveren
de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt
de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
• De school mag t/m 16 december
2020 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de
kinderen meedoet, want leesplezier
creëren we samen!
Alvast onze dank!

Agenda:
16-09: 8.00-8.15 uur: Beweegcircuit
19-09: Start Vredesweek
23-09: 8.00-8.15 uur: Beweegcircuit
24-09: Streetwise, gr. 1 t/m 8
30-09: 8.00-8.15 uur: Beweegcircuit
30-09: Start Kinderboekenweek
05-10: Verkeersvoorstelling gr. 3 en 4
07-10: 8.00-8.15 uur: Beweegcircuit
De nieuwsbrief van oktober
verschijnt in week 42

