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Personeelsnieuws  

 
We zijn heel blij om te kunnen melden 
dat we per 1 april Helga Droogers 
hebben kunnen benoemen voor de 
vacature in groep 5. Zij zal juf Renske 
vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. We denken in 
Helga een fijne, deskundige en leuke 
collega te hebben gevonden. Van 
harte welkom op onze school! 
 

Rapport 

 
Aanstaande maandag krijgen de 
kinderen uit de groepen 3 t/m 7 hun 
rapport mee naar huis. In de dagen 
erna worden de rapportgesprekken 
gehouden waarvoor u via Social 
Schools een uitnodiging hebt 
ontvangen. Ons rapport zit in een 
nieuw jasje. De kinderen uit de 
groepen 3 t/m 7 krijgen hun rapport in 
deze mooie bewaarmap. Fijn als u er 
zuinig op wilt zijn! Via de volgende link 
kunt u meer lezen over rapporten in 
het algemeen.  
https://www.jmouders.nl/alles-over-
het-schoolrapport/ 

 
 
 

 
 
 
Red een kind (bericht van de OR) 
We sparen wekelijks voor ons  
adoptiekind Emmanuel van de 
stichting ‘Red een kind’. Hij heeft ons 
een kaart gestuurd waarin hij ons fijne 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
wenst.  
Emmanuel is gezond en doet het goed 
op school. Zijn favoriete vak is 
rekenen en hij voetbalt graag. 
Hij helpt met het water geven van de 
planten en bij het houden van de 
geiten. In het dorp van Emmanuel is er 
geen lockdown geweest waardoor er 
veel boeren getraind konden worden 
in moderne agrarische technieken. 
Het spaarproject heeft een dubbel 
doel. We vinden het belangrijk om oog 
te hebben voor elkaar en te doneren 
aan anderen die in een kansarme 
omgeving opgroeien.  Om dit 
bewustzijn te ontwikkelen is het 
belangrijk dat kinderen hier van jongs 
af aan een rol in hebben.  
Vanuit deze visie proberen we dit 
collecte moment een wekelijks  
centraal punt te geven. Het is dan ook 
beter om elke week 20 cent te geven 
dan een keer per jaar 5 euro. Zo 
kweken we bewustzijn bij onze 
kinderen en ondersteunen we 
anderen. We hebben al 111 euro 
gespaard voor Emmanuel. Doe je 
mee? 
 

 

 

 

 

 

 In en om de school 
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Veertigdagentijd 
Na de voorjaarsvakantie begint de 
veertigdagentijd. Via Social Schools 
delen we in deze periode informatie 
met u over de activiteiten die op onze 
school plaats vinden op weg naar het 
Paasfeest. Op elke maandag in de 
veertigdagentijd ontvangt u van ons 
een weekbrief, waarin wij vertellen 
over de weekopening. Het thema dit 
jaar is ‘Nieuw leven’.  

 

 
Visie op het jonge kind 
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 
4 zijn met elkaar, onder andere tijdens 
studiemomenten, in gesprek over de 
visie op ons onderwijs aan het jonge 
kind. De doorgaande lijn vinden we 
hierin heel belangrijk. Een voorbeeld 
hiervan zijn de samenleermiddagen, 
die na de voorjaarsvakantie weer 
starten. Via Social Schools zult u hier 
verder over geïnformeerd worden en 
kunt u door de foto’s ook mee 
genieten.  
 

 
 
Coronamaatregelen 
Minister Kuipers (VWS) kondigde in de 
persconferentie versoepelingen aan 
van de coronamaatregelen. Ook in het 
onderwijs kunnen er de komende 
periode richtlijnen worden 
versoepeld. Basismaatregelen blijven 
nodig en ook het advies om 
regelmatig een zelftest te doen blijft 
gelden.  

 
Wat is het fijn dat de maatregelen 
verder versoepeld kunnen worden. Na 
de voorjaarsvakantie gaan er andere 
regels gelden. We kijken ernaar uit om 
elkaar weer te ontmoeten. Op dit 
moment is er nog geen nieuw protocol 
van de PO raad verschenen. Ook 
hiervoor geldt dat we u via Social 
Schools verder blijven informeren.  
 

Continurooster 
Zoals afgesproken nemen we u mee in 
de ontwikkelingen rondom het 
wel/niet gaan werken met een 
continurooster. Na vorig jaar een 
peiling onder de ouders te hebben 
gehouden, zijn we als team verder 
met elkaar in gesprek gegaan.  
 

 
Op dit moment kunt u binnen de 
brede school opvang voor uw kind 
regelen vanaf 7.00 uur ’s morgens en 
na schooltijd tot 18.30 uur ’s avonds. 
In het uur tussen de middag kunnen 
de kinderen de lunch gebruiken op 
school, onder begeleiding van 
pedagogisch medewerkers van 
Smallsteps. Tijdens de vorige 
lockdown hebben we een 
continurooster gedraaid. We kregen 
toen van veel ouders terug dat de 
kinderen tussen de middag te weinig 
tijd hadden om te eten en te spelen. 
Het hebben van een sluitend aanbod 
van 7.00 tot 18.30 uur en de ruimere 
tijd tussen de middag, maakt dat wij 
ervoor gekozen hebben om ons 
rooster te houden zoals het nu is.  
Voor meer informatie over voor-, 
tussen- en naschoolse opvang in onze 
brede school zie ook de website:  
https://www.smallsteps.nl/nl/kindero
pvang/zaltbommel-kids-campus 

Agenda 
21-02: Rapport mee naar huis 
21-02: Deze week rapportgesprekken 
24-02: Speelgoedmiddag groep 1-2-3 
25-02: Juffendag groep 1-2 
25-02: Leiboomtheater XXL 
28-02 – 04-03: Voorjaarsvakantie 
07-03: Weekopening Veertigdagentijd 
08-03: Samenleermiddag groep 1-2-3 
09-03: 8.00 – 8.15 uur beweegcircuit 
(groep 5) 
09-03: OR vergadering 
14-03: Weekopening Veertigdagentijd 
16-03: 8.00 – 8.15 uur beweegcircuit  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
de week van 14 maart 
 
 
Hartelijke groet 
Team CBS de Leiboom 
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