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Schoolreis 

Zoals u heeft kunnen lezen op Social 
Schools gaan we op donderdag 9 juni 
met de hele school naar de Efteling. 
We gaan er een superleuke dag van 
maken met elkaar. Houd er rekening 
mee dat we die dag rond 17.15/ 17.30 
uur terug op school zijn. Voor meer 
informatie, houd Social Schools in de 
gaten in de komende weken.  

Oudertevredenheidspeiling 
Van de 173 uitgenodigde ouders 
hebben 83 ouders deelgenomen aan 
de oudertevredenheidspeiling. Dank 
hiervoor! Als gemiddeld rapportcijfer 

gaf u ons een 8,1 😊 

Studiemiddag 
Op donderdag 2 juni zijn de kinderen 

vrij vanaf 
12.00 uur. 
Wij hebben 
als team 
deze middag 

een 
studiemiddag. Even om een 
misverstand te voorkomen: in de 
schoolkalender staat bij 
vakantierooster 2021-2022 een andere 
datum; donderdagmiddag 19 mei. 
Deze middag hebben de kinderen  
gewoon school.        

MR de Leiboom  
Sommige ouders zijn niet bekend met 
wat de MR nou precies doet.  Daarom 
willen we u graag het één en ander 
vertellen in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

De MR bestaat uit drie ouders; Caroline 
Leegsma (voorzitter), ouder van Feline 
uit groep 7, Wendy Winatasasmita-
Buschman, ouder van Fynn uit groep 
3/4 en Jochem Burgers, ouder van 
Niene uit groep 1B. In de MR zitten, 
naast de drie genoemde ouders ook  
drie personeelsleden: Annelieke van 
Dijk (secretaris) leerkracht groep 7, 
Martine van Alphen, leerkracht groep 6 
en Janine van Heck, leerkracht groep 8. 

 

We sparren met de schooldirectie over 
het beleid van de school. De ene keer 
gaat dit over een nieuwe methode, 
planning van het vakantierooster of 
krijgen we toelichting op de begroting. 
We zijn een belangrijke 
gesprekspartner van het bestuur, en 
medeverantwoordelijk voor het 
welzijn van leerlingen en het team. 

 

Elk jaar volgt de MR een aantal 
speerpunten binnen De Leiboom. Deze 
speerpunten worden samen binnen de 
MR gekozen en verdienen elke 
vergadering extra aandacht. We kijken 
dan samen naar de ontwikkelingen van 
deze punten. Dit jaar zijn onze 
speerpunten; Actief leren en de 
Toepassing NPO gelden. De MR heeft 
op vaste momenten een vergadering 
waarvan wij u zo nu en dan op de 
hoogte stellen via Social Schools. 

 

Nog vragen? Voor een uitgebreidere 
toelichting verwijzen wij u graag naar 
de website van onze school. Of, spreek 
gerust een van ons aan!  

 

Hartelijke groet, De MR 

 

 
 

 

 In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

 

Zomerkamp van Stichting Orizon 
 
Wanneer: 24 t/m 30 juli 
Waar:  Camping de Duinhoeve in de 
bossen bij Udenhout 
Voor wie: kinderen van 6 t/m 10 jaar 
Wat ga je doen: o.a. Efteling, 
Zwembad en natuurlijk heel veel 
activiteiten en spelletjes op de 
camping. Kleuren zijn dit jaar het 
thema. Er wordt geslapen in grote 
tenten. Er is een vaste groep 
begeleiders. 
Kosten: € 240,- (inclusief eten, drinken 
en uitstapjes) 
 
N.B. voor wie dit bedrag een probleem 
is zijn regelingen via Stichting Orizon 
mogelijk, neem daarvoor contact op 
met Symen Veldhuis 06-10957321 

Aanmelden is mogelijk door een mail 
te sturen aan: 
contact@zomerkampzaltbommel.nl. 
Daarna wordt een inschrijfformulier 
terug gemaild.  

Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Symen Veldhuis, 06-10957321. 
 

Kijk ook 
op  www.zomerkampzaltbommel.nl of 
de Facebookpagina / Instagram van 
het zomerkamp (‘Orizon zomerkamp’). 

Wees er snel bij want vol = Vol 

 

 

 

 

 

Met pensioen 

Juf Trix gaat aan het einde van dit 
schooljaar met pensioen, na vele jaren 
met veel plezier in het onderwijs 
gewerkt te hebben. Wij zullen daar op 
school, samen met haar en de 
kinderen, op donderdag 14 juli op een 
feestelijke manier aandacht aan 
besteden. Ook zal er dan gelegenheid 
zijn voor u als ouders om haar gedag te 
komen zeggen. Meer informatie 
hierover volgt nog. Trix wil in deze 
nieuwsbrief het volgende met u delen.  
 
Nadat ik vele jaren met ontzettend veel 
plezier op de Leiboom heb gewerkt, heb 
ik besloten om op het einde van dit 
schooljaar (dan ben ik 64) met 
pensioen te gaan.  
Ik ga de kinderen, ouders, het lesgeven, 
de collega's vast missen, maar het is 
tijd om andere dingen te gaan doen. 
Maar nu ga ik eerst nog extra genieten 
van de laatste periode van dit 
schooljaar. 
 

 
 
Gevonden voorwerpen  
De kast met gevonden kleding zit weer 
behoorlijk vol. T/m vrijdag 3 juni kunt u 
komen kijken of er nog iets van uw 
(kind)eren tussen zit. Daarna gaat het 
naar kinderen uit Oekraïne. Vraag even 
naar Berna, als u wilt komen kijken.  
 

 
 
 

 
Kamp groep 8 
Vanmorgen hebben we met de hele 
school groep 8 uitgezwaaid. Zij gaan 
vandaag naar Texel en komen vrijdag 
weer terug. We wensen hen een 
superfijne tijd met elkaar op Texel! 

 

 
 
Agenda: 
17 t/m 20 mei; kamp groep 8 
18 mei: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
19 mei: 8.00 – 8.45 inloopspreekuur 
Kinderoefentherapie 
24 mei: 8.15 – 8.45 uur 
inloopspreekuur Buurtzorg Jong 
25 mei: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
26 mei: Hemelvaartsdag, vrije dag 
27 mei: vrije dag na Hemelvaartsdag 
Week 22: KIJK gesprekken groep 1-2 
1 juni: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
2 juni: Studiemiddag, leerlingen vanaf 
12.00 uur vrij 
5 juni: Eerste Pinksterdag 
6 juni: Tweede Pinksterdag, vrije dag 
7 juni: 8.15 – 8.45 uur inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 
8 juni: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
9 juni: Schoolreis 
15 juni: 8.00 – 8.15 uur beweegrondje 
20 juni: Vaderdag 
 
Volgende nieuwsbrief: in de week van 
13 juni 
 

Hartelijke groet! 
Team CBS de Leiboom 
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