In en om de school
Verkeersveiligheid
www.deleiboom.nl

Stakingsdag 15 maart 2019

In deze Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van 5 februari heeft
u informatie ontvangen vanuit CPOB
m.b.t. de landelijke stakingsdag van 15
maart.
Als team hebben we besloten deze
dag niet te gaan staken, de kinderen
van de Leiboom hebben deze dag dus
‘gewoon’ les.
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Berichten:
- Zwemvereniging

Dit is niet omdat wij het eens zijn met
de ontwikkelingen van dit moment.
De grote problemen rondom het
leraartekort, het ervaren van
werkdruk, het aantrekkelijk
maken/houden van ons beroep, zijn
ook voor ons wezenlijke
aandachtspunten.
Bovenstaande punten zijn nog wel
steeds onderwerp van gesprek. Dit
maakt dat wij, op dit moment, niet
bereid zijn tot staken en de
onderhandelingen zoals ze nu gevoerd
worden willen afwachten.

Rapportgesprekken
Bijlage

In het kader van de verkeersveiligheid
willen de verkeersouders
onderstaande informatie met u delen.
Instappen/uitstappen en parkeren
De instap/uitstapzone is precies zo
bedoeld als de naam al zegt; de
kinderen kunnen daar instappen of
uitstappen. Die doorgang is dus NIET
bedoeld om te parkeren. Ook als alle
parkeerplaatsen bezet zijn - en dat is
veelal het geval - mag u niet dubbel
parkeren voor de geparkeerde auto's.
U kunt in dat geval parkeren op de
vrije parkeerplaatsen aan de
Zandkampen of op de parkeerplaats
een straat erachter aan de Tienhont.
Die parkeerplaats is maar 100 meter
van school verwijdert en heeft een
doorsteek tussen de huizen door.
Samen maken wij het verkeer voor de
kinderen veiliger. Bij voorbaat dank
voor uw medewerking!

- Nieuwsbrief Spel&

Studiedag 11 maart

Nieuwsbrief 19 februari 2019

Gisteren, maandag 18 februari,
hebben de kinderen uit de groepen 3
t/m 8 hun eerste rapport ontvangen.
Deze week vinden de
rapportgesprekken (met ouder en
kind) plaats.
Voor deze gesprekken heeft u een
uitnodiging via social schools
ontvangen.
Voor de kinderen uit groep 8 zijn in
deze periode de adviesgesprekken
voor het VO. Daarom valt voor deze
groep het rapportgesprek samen met
het adviesgesprek.

Op maandag 11 maart, de eerste dag
na de voorjaarsvakantie hebben wij
een studiedag. Dit betekent dat de
kinderen één dag langer vakantie
hebben.

Weerbaarheidstraining rots en
water.
In de sporthal in Hedel wordt weer
een weerbaarheidstraining Rots en W
ater gegeven.
Het is de bedoeling om z.s.m. na de
voorjaarsvakantie te starten.
Waarschijnlijk zal het op maandag aan
het begin van de avond zijn. Het gaat
om 9 bijeenkomsten van 1 uur.
De training is deze keer gericht op
kinderen van 8 t/m 12 jaar.
De kosten zijn €200,- en zijn mogelijk
te declareren vanuit de aanvullende
zorgverzekering.
Voor verder informatie
kunnen belangstellende ouders Rina
Hoeflaken benaderen via
onderstaande gegevens.
tel: 06 13267940
http://www.orthopedagogischepraktij
k.nl
http://nl.linkedin.com/pub/rinahoeflaken/7b/494/412

Kinderuniversiteit Tilburg
(gedeeltelijk herhaald bericht, zie ook
teammemo 05-02-2019)

Elk schooljaar organiseert de
Kinderuniversiteit van Tilburg
University een aantal colleges speciaal
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van
de basisschool. Deze gratis
kindercolleges op de campus van
Tilburg University laten nieuwsgierige
en leergierige kinderen kennis maken
met wetenschap en de universiteit.
Meer informatie over de
Kinderuniversiteit en het online
aanmeldformulier vindt u op de
website:
www.tilburguniversity.edu/kinderuni
versiteit

Agenda
19, 20 en 21-02: Rapportgesprekken
20-02: Kinderuniversiteit Tilburg (zie
nb 05-02-2019)
04-03 t/m 08-03: Voorjaarsvakantie
11-03: Studiedag, leerlingen vrij
12-03: 8.15-8.45 uur: Spreekuur
Buurtzorg Jong
13-03: Beweegcircuit

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 12 maart 2019.

Berichten:

Je hebt je zwemdiploma’s al op zak,
maar kun je ook echt zwemmen? Al
drijvend kun je jezelf boven water
houden maar of je de sterren van de
hemel kunt zwemmen is nog maar de
vraag. Over twee jaar zal er in
Zaltbommel een nieuw zwembad
worden geopend. Voordat je in dit
prachtige bad in de spotlights komt te
staan, leiden wij je bij zwemvereniging
Zaltbommel nu al op tot toekomstig
olympisch kampioen. Heb jij het in je
of vind je zwemmen gewoon
fantastisch? Kom dan
wedstrijdzwemmen bij onze
vereniging. Interesse? Bezoek:
www.zv-zaltbommel.nl of stuur een
mailtje naar: bestuur@zvzaltbommel.nl

