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Corona 
Helaas lopen de coronabesmettingen 
weer op, ook bij ons op school. De PO 
raad is nog niet met een nieuw 
protocol gekomen. We blijven de 
richtlijnen van de GGD volgen. We 
hebben intensief contact met de GGD 
om te overleggen wat we kunnen 
doen bij meerdere besmettingen in 
één groep. Fijn als u Social Schools 
goed in de gaten houdt, voor de 
actuele ontwikkelingen binnen de 
groep van uw kind(eren).  
 

Vervanging 
Via de CNV kregen wij het volgende 
bericht. Er komt nóg meer lesuitval 
aan door oplopende 
coronabesmettingen en de reguliere 
griepgolf. De verwachting is dat 
hierdoor nog vaker sprake zal zijn van 
kortdurend lesuitval. Met het huidige 
lerarentekort wordt het steeds 
moeilijker om lesuitval op een 
verantwoorde manier op te vangen. 
Tot nu toe krijgen we de vervangingen 
geregeld door deze intern op te 
lossen. Maar voor de Leiboom zal dit 
ook kunnen betekenen dat we klassen 
naar huis moeten sturen, als we geen 
invaller beschikbaar hebben.  
 

Sint-Maarten   
Op donderdag 11-11 was het de dag 
van het Sint Maartensfeest. Het Sint 
Maartensfeest is een feest van delen. 
Op school zijn er verhalenvertellers 
geweest om prachtige verhalen rond 
Sint Maarten te vertellen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Schoenendoosactie 
Donderdagochtend 11 november 
heeft Mieke Erlings 56 schoenendozen 
opgehaald die door de 
kinderen/gezinnen van onze school 
zijn ingeleverd. Door de leerlingen van 
groep 6 werden de dozen naar de 
auto gebracht. Namens de organisatie 
en de kinderen waar deze dozen naar 
toe gaan: heel hartelijk dank!  
 

 
 

Studiemiddag 18 november 
Aanstaande donderdagmiddag zijn de 
leerlingen vrij. Als team hebben wij  
deze middag een studiemiddag. De 
onderbouwcollega’s gaan samen 
verder met het concreet maken van 
de visie op het onderwijs aan het 
jonge kind. Voor de midden- en 
bovenbouwcollega’s staat de keuze 
voor een nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie op het programma. 
Donderdagmiddag wordt hier een 
start mee gemaakt.  

 
Oudergesprekken 
Voor de ouders van de leerlingen uit 
de groepen 3 t/m 8 worden volgende 
week, in week 47, de 
voortgangsgesprekken gehouden. De 
gesprekken zijn met u als ouder(s) en 
beide leerkrachten. Uw kind is hierbij 
niet aanwezig. Voor de groepen 1-2 
zijn er de KIJK! gesprekken. Alle 
gesprekken zullen worden gehouden 
via Microsoft Teams. U heeft zich via 
Social Schools hiervoor in kunnen 
schrijven.  

 

 In en om de school 
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Sinterklaasfeest 

 

Dit weekend is Sinterklaas weer 
aangekomen in Nederland. De 
stoomboot kwam gelukkig ook op het 
nippertje nog aan. Op school zijn de 
voorbereidingen in volle gang.  

Alle kinderen mogen op dinsdag 23 
november hun schoen zetten.  

 

Het Sinterklaasfeest wordt gevierd op 
donderdag 2 december. Sint bezoekt 
de school en de groepen 1 t/m 4 
zullen dit jaar in het ’huis’ van 
Sinterklaas bij ons op school op 
bezoek gaan. Ook zullen er een paar 
Pieten aanwezig zijn. Snoepgoed 
wordt uitgedeeld in zakjes. 

In groep 5 t/m 8 gaan de kinderen 
weer surprises maken voor elkaar. De 
lootjes hiervoor worden getrokken op 
vrijdag 19 november.  

 

Elke leerling krijgt € 3,50 van de OR en 
vullen dit aan met € 1,50 om er een 
cadeautje van te kopen. Misschien 
kunt u helpen met bedenken van wat 
kleinigheidjes t.w.v. € 5,00 die uw kind  

 

op zijn of haar lootje kan schrijven. Er 
mag dit jaar geen onverpakt of zelf 
verpakt snoepgoed in de surprise 
worden gedaan. Let er ook op dat de 
leerling de surprise zelf moet kunnen 
dragen van de poort naar het 
klaslokaal. 

Andere jaren kwam er een oproep aan 
ouders om te helpen met het 
versieren van de school. Dit nemen de 
leerkrachten en de OR in kleine 
groepjes voor hun rekening. 

Ondanks de beperkingen hebben wij 
als team in samenwerking met de OR 
weer zin in dit gezellige kinderfeest! 

Ouderbijdrage  
Vorige week heeft u via uw kind een 
brief van de ouderraad ontvangen. 
In deze brief vraagt de ouderraad u 
om de vrijwillige bijdrage voor dit 
kalenderjaar over te maken op het 
rekeningnummer van de ouderraad. In 
de brief leest u waar deze bijdrage aan 
wordt besteed. 

Red een kind  
Namens de ouderraad deel ik het 
volgende bericht met u: 
Bedankt lieve ouders voor jullie 
massale deelname aan het 
spaarproject vorig jaar! Met jullie hulp 
hebben we vorig jaar ons spaardoel 
weten te behalen! Dit jaar steunt onze 
school Emanuel uit Burundi, Afrika. 
Hiervoor hebben we nieuwe 
spaarpotten geregeld die snel in de 
klassen verdeeld zullen worden. Elke 
maandagochtend kan hier een donatie 
gedaan worden door uw kind. De 
spaarpotten zullen regelmatig geleegd 
worden. De hoogte van het tot dan 
toe gespaarde bedrag is te zien op de 
spaarmeter naast de kuil en zal ook in 
de nieuwsbrief vermeld worden. 
Omdat kleingeld niet altijd 
voorhanden is, maar als u wel een 
bijdrage wilt leveren is uw eenmalige 
donatie ook van harte welkom! 
Denken jullie er aan om op 
maandagochtend iets mee te nemen? 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
15-11: OR vergadering 
17-11: 8.00 - 8.15 uur; beweegcircuit 
18-11: Studiemiddag; leerlingen vrij 
22-11 t/m 26-11: 
voortgangsgesprekken en KIJK- 
gesprekken 
24-11: 8.00 - 8.15 uur; beweegcircuit 
29-11: Weekopening eerste Advent 
02-12: Sinterklaas op school 
06-12: Weekopening tweede Advent 
08-12: MR vergadering 
13-12: Weekopening derde Advent 
 
Onze nieuwsbrief van december 
verschijnt in week 50 

 

 
 
Illustratie uit het prachtige boek ‘De 
jongen, de mol, de vos en het paard’.  


