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Laatste nieuwsbrief 2021 
We kijken, ook als school, terug op 
een bijzonder jaar. Dit schooljaar 
begon met meer ruimte voor 
ontmoeting. Helaas werden de 
maatregelen weer aangescherpt door 
alle ontwikkelingen. En hebben we 
dinsdag gehoord dat we volgende 
week dicht zijn. De contacten die we 
de afgelopen maanden met u als 
ouders hadden, waren bijna allemaal 
digitaal. We verlangen er naar om u 
weer in de school te hebben. Laten we 
hopen dat dit in ‘22 weer mogelijk is! 
 

 
 
Lege batterijen 
Goed nieuws! Vanaf nu kunnen lege 
batterijen bij ons op school worden 
ingeleverd. Goed voor het milieu én 
voor onze school. Want voor elke kilo 
ingezamelde lege batterijen ontvangt 
onze school een geldbedrag. Dit 
geldbedrag kunnen wij besteden aan 
bijvoorbeeld schoolartikelen. Hoe 
meer ingezamelde lege batterijen, hoe 
hoger het geldbedrag is dat onze 
school zal ontvangen. Leuk 
meegenomen: als je de batterijen per 
10 stuks in een zakje doet samen met 
een briefje met je naam, adres, e-
mailadres en telefoonnummer, maak 
je zelf ook iedere maand kans op een 
leuke beloning. Meer informatie over 
deze actie vind je op 
www.legebatterijen.nl. Alle bij ons op 
school ingeleverde lege batterijen 
worden door Stibat ingezameld en 
gerecycled. Van de metalen uit deze 
batterijen kunnen nieuwe producten 
worden gemaakt. Zoals pannen, 
fietsen, kranen en dakgoten! In elke 
lege batterij zit nog een plus. 
Inleveren dus! Doe je met ons mee? 

Bij juf Berna staat een speciale 
container voor de batterijen.  
 
 
 

 
 
Kindermonitor 
De GGD doet één keer in de 4 jaar 
onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 
jaar oud.  Het onderzoek gaat over 
hun gezondheid, opvoeding, welzijn, 
gedrag en omgeving.  Dit jaar vraagt 
de GGD ook naar de gevolgen van de 
coronatijd. De resultaten van het 
onderzoek gebruikt de gemeente voor 
het lokale gezondheids- en 
jeugdbeleid.  De gemeente zorgt voor 
goede plannen en voorzieningen voor 
kinderen en hun ouders. Hoe meer 
ouders de vragenlijst invullen, hoe 
beter! Wilt u ook mee doen aan dit 
onderzoek?  
De vragenlijst is in te vullen 
via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit 
duurt 10-15 min. Alvast heel erg 
bedankt! 
 
 

 
 

Bruna actie: sparen voor de 
schoolbieb 
Ook dit jaar zijn er weer veel 
kassabonnen ingeleverd van boeken 
die u gekocht heeft tijdens de 
Kinderboekenweek bij de Bruna. We 
mogen voor het mooie bedrag van € 
60,00 aan kinderboeken uitzoeken in 
de winkel. Daar zijn wij superblij mee. 
Veel dank namens de kinderen dat u 
meegedaan heeft met deze Sparen 
voor de Biebactie! 
 

 

 
 
 
 

 In en om de school 
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Pica typen 
Groep 6 is dit schooljaar begonnen 
met het behalen van het typediploma. 
Dit doen we met het programma Pica 
typen. We reizen in dit programma 
door de hele wereld en leren ook 
feitjes van landen. Het programma 
start in Europa waarin letters 
aangeleerd worden. Het typen van 
woorden komt ook snel voorbij. Vol 
enthousiasme leren we blind typen. 
Op school wordt er 1 oefenmoment 
ingepland, verder oefenen de 
kinderen thuis.  
 

 
 

 
 
Adventsperiode 
In de adventsperiode krijgt u van ons 
via Social Schools de weekbrief waarin 
wij het thema van de week met u 
delen. Het thema voor dit jaar is 
‘Verrassend Licht’. Dit thema wordt 
aangereikt door onze 
godsdienstmethode ‘Trefwoord’. 

 
In deze periode rondom Kerstmis 
hangt het verrassende in de lucht. 
Niet in de laatste plaats omdat de 
Bijbelverhalen over de geboorte van 
Jezus er zelf vol mee zitten. De 
evangelist Lucas vertelt hoe het 
onverwachte zomaar kan inbreken in 
je dagelijkse leven. De oude Zacharias 
wordt overrompeld met de 
mededeling dat hij en zijn vrouw, 
beiden al op hoge leeftijd, nog een 
kind zullen krijgen. En Maria wordt 
verblijd met de boodschap dat zij de 
moeder van de Messias zal worden. 
Dat God hiervoor een eenvoudig 
meisje uitkiest, mag op zich al 
verrassend genoemd worden.  

Dat het onbelangrijke, simpele 
herders zijn die als eersten de 
pasgeboren koning zien, ligt ook al 
niet voor de hand. 
 
Met deze geboorteverhalen bereidt 
Lucas ons voor op hoe Jezus later, als 
volwassen rabbi, voor de nodige 
opschudding zal zorgen. Hij gaat aan 
tafel met tollenaars en andere 
zondaars, en hij geneest zieken op de 
sabbat, de heilige rustdag waarop niet 
gewerkt mag worden. Daarmee haalt 
hij de Joodse religieuze leiders uit hun 
comfortzone: de wetsregels mogen 
geen obstakel zijn voor het welzijn van 
de mens.  
 
Eigenlijk kan dit allemaal geen 
verrassing meer zijn als je het loflied 
van Maria in het eerste hoofdstuk van 
het Lucasevangelie (Lucas 1, 46) leest: 
in Gods Koninkrijk staan niet de 
machtigen, de aanzienlijken en de 
rijken centraal, maar de armen, 
hongerigen en nederigen. De 
verhoudingen worden omgekeerd. 
 

 

Kerstfeest 2021     
De weken vanaf Sinterklaas is de 
school in kerstfeer. Via Social Schools 
kunt u met ons meekijken. We 
vertellen de verhalen, zingen, 
knutselen, oefenen voor het kerstspel, 
het koor oefent de liedjes voor de 
viering. Op vrijdagochtend 17 
december vieren we het Kerstfeest in 
iedere groep. We gaan deze ochtend 
kijken naar de digitale viering die we 
met elkaar hebben gemaakt. Deze 
viering gaan we na afloop ook met u 
delen. We hopen dat u zich op deze 
manier betrokken voelt bij de school 
en we, ook al is het op een andere 
manier, samen Kerstfeest vieren. 

 

 

Het mooiste dat er is 

Deel je uit van je talent? 
Heb je eenzaamheid herkend 
en ben jij dan iemand  
die de leegte vult? 
Kun jij troosten bij gemis? 
Breng jij licht in duisternis? 
Misschien is dát wel  
het mooiste dat er is. 
 
Aanstekelijk licht. 
Geef het weg. Geef het door. 
Aanstekelijk licht. 
Deel het uit. Ga ervoor, 
want jouw vrolijke licht 
trekt een fonkelend spoor. 
Met jouw licht komt de wereld het 
verst. 
 
Maakt jouw lach het minder zwaar? 
Raakt een lied van jou een snaar 
en zorg jij dat iemand 
weer zichzelf kan zijn? 
Ben jij van betekenis? 
Breng jij licht in duisternis? 
Misschien is dát wel  
het mooiste dat er is. 
 
Aanstekelijk licht. 
Geef het weg. Geef het door. 
Aanstekelijk licht. 
Deel het uit. Ga ervoor, 
want jouw vrolijke licht 
trekt een fonkelend spoor. 
Met jouw licht komt de wereld het 
verst. 

Wij wensen u heel fijne feestdagen! 

Met vriendelijke groet, 
Team CBS de Leiboom 
 
 

 
 
Agenda: 
17-12: start Kerstvakantie 
21-12: MR vergadering 
10-01: Eerste schooldag 2022 
 
De eerste nieuwsbrief van 2022 
ontvangt u in week 2 


