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In en om de 
school 

 
Terug- en vooruit kijken 
We zijn bijna aan het einde van het 
schooljaar 2021-2022. Voor ons gevoel 
is het schooljaar omgevlogen. In de 
afgelopen periode hebben wij als team 
terug- en vooruit gekeken. We 
kwamen tot de conclusie dat er veel 
voorbij gekomen is dit schooljaar, ook 
de schoolontwikkeling heeft zeker niet 
stilgestaan.  
Ondanks alle coronaperikelen en de 
uitdagingen rondom het lerarentekort 
hebben we ons kunnen verdiepen in 
zeer diverse onderwijskundige 
onderwerpen. Zoals het herijken van 
de visie op het onderwijs aan het jonge 
kind, de executieve functies van 
kinderen en hoe we daar in het 
onderwijs vorm en richting aan kunnen 
geven (zie ook de nieuwsbrieven van 
maart en april). 
We zijn gaan werken met nieuwe 
lesmethodes zoals ‘Blink lezen’ een 
methode voor technisch en begrijpend 
lezen in de groepen 4 t/m 8 en de 
methode ‘Kwink’ gericht op sociaal 
emotioneel gebied in alle groepen. Ook 
heeft het borgen van de 
rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ 
onze aandacht gehad.  
We hebben dit schooljaar een keuze 
gemaakt voor een nieuwe methode 
wereldoriëntatie. Voor de groepen 4 
t/m 8 wordt dit volgend schooljaar 
‘Blink’ en in de groepen 1 t/m 3 gaan 
we werken met thema’s uit het ‘Kleine 
Avontuur’.  
Volgend schooljaar gaan we ook weer 
verder met het vergaderen via de 
structuur van stichting leerKRACHT. Op 
deze manier overleggen we als team 
op een effectieve en praktische manier 
en werken we samen aan het 
onderwijs voor uw kind vanuit de 
gedachte ‘elke dag een stukje beter’.  
Actief en bewegend leren heeft in alle 
groepen aandacht gekregen en staat 
ook weer als speerpunt voor volgend 
schooljaar op het programma.  
 

 
 
 
Zo zouden we nog veel meer kunnen 
noemen, u merkt al dat er veel voorbij 
gekomen is en dat het onderwijs ook  
op onze school continu in ontwikkeling 
is en blijft.  
 
Met alle uitdagingen in het afgelopen 
jaar door het lerarentekort en de 
coronaperikelen zijn we trots op ons 
Leiboomteam! Het afgelopen 
schooljaar vroeg veel van ons team aan 
flexibiliteit. Ook van u als ouders en 
niet te vergeten van onze kinderen. We 
hebben vervangingen zoveel mogelijk 
intern op kunnen lossen en er werd 
actief meegedacht aan alle kanten. 
Dank daarvoor! Wij ervaren op deze 
manier dat we echt samen school zijn. 
Passend bij ons motto Samen Leren 
Leven. Ook volgend schooljaar gaan 
we er samen weer een mooi jaar van 
maken. Natuurlijk wel eerst genieten 
van een welverdiende zomervakantie.  
 

 
 

Afscheid juf Trix 
In de Bommelerwaardgids staat deze 
week een mooi interview met onze 
collega Trix, zij gaat met pensioen. 
Donderdag a.s. nemen we als kinderen, 
ouders en collega’s afscheid van haar. 
Ook vanaf deze plek heel veel dank aan 
Trix voor haar werk op onze school. 
Bent u benieuwd naar het interview, u 
kunt het alvast lezen via; 
https://www.bommelerwaardgids.nl/
nieuws/algemeen/na-25-jaar-op-de-
leiboom-gaat-trix-hofman-daams-met-
pensioen/ 
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Nieuws uit de schoolmoestuin 
Een groepje enthousiaste (groot) 
ouders heeft ons dit jaar geholpen met 
het aanleggen en bijhouden van de 
schoolmoestuin (voor het lokaal van 
groep 5). Gisteren werd er samen met 
kinderen uit groep 5 ook weer hard 
gewerkt. Er zijn wortels geoogst, er is 
ook al vaker gesmuld van heerlijke 
aardbeien. Lijkt het u leuk om volgend 
schooljaar ook te komen helpen? Dan 
kunt u een mailtje sturen naar 
Annemieke of Martine; a.vos@cpob.nl 
en m.vanalphen@cpob.nl  

 

 
 
Hartelijk dank! 
Op de schoolkalender staat op 20-07 
nog de ouderbedankochtend gepland. 
We nodigen jullie niet fysiek uit op 
school. Tegen alle ouders, opa’s, oma’s 
en alle anderen die in het afgelopen 
schooljaar op één of andere manier 
geholpen hebben zeggen wij vanaf 
deze plek: heel hartelijk dank voor al 
jullie hulp en inzet! 

 
Ook dit jaar bleek weer dat er heel 

veel ouders zijn 
Waarop wij kunnen rekenen  

en dat is fijn 
U heeft dit jaar weer veel gedaan  
En altijd voor ons klaar gestaan 

Jullie zorgen dat we extra dingen 
kunnen doen 

Dus koesteren we dit ouderlegioen 
In MR of ouderraad 

Stond u ons bij met raad en daad 
Verkeersouder, hulp bij techniek  

en de juffendag 
U deed het keer op keer met een lach 

Kinderen rijden, op schoolreis, 
poetsen van de klassen 

Keer op keer ons weer verrassen 
Moestuin, luizenpluis  

en een rondje bewegen 
Steeds kwamen we u weer tegen 

Als wij nog iets vergeten zijn 
Ook dan vonden wij uw hulp heel fijn! 

Afscheid groep 8 
Voor groep 8 is het bijna zover, zij 
nemen volgende week afscheid van de 
Leiboom. De puntjes worden nog op de 
i gezet voor de musical en ze hebben er 
heel veel zin in. Volgende week is voor 
onze groep 8-ers een goed gevulde 
week. Op dinsdagavond voeren zij de 
eindmusical op. Op woensdagochtend 
komen ze nog naar school om echt 
gedag te zeggen en zullen wij ze met de 
hele school uitzwaaien. 
 

 
 
Social Schools schooljaar ’22-‘23 
Vanaf 29 augustus as. zijn de nieuwe 
groepen weer zichtbaar in Social 
Schools. U kunt dan zien met welke 
klasgenoten uw kind het nieuwe 
schooljaar gaat starten. Als u uw 
persoonlijke gegevens (adres, 
telefoonnummer) wilt delen met 
andere ouders uit de groep, dan kunt u 
deze gegevens zelf in Social Schools 
aanpassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spaarproject ‘Red een kind’ 
Het project in Madhepura, India is 
bijna afgerond. De afgelopen jaren 
hebben we hier ons sponsorkind Ranvir 
Kumar gesteund. Hij heeft ons een 
brief geschreven om ons te bedanken 
voor onze steun. Deze brief is uit het 
Engels vertaald door Roos Muller uit 
groep 7 (zie de bijlage bij deze 
nieuwsbrief). 
 
Dit schooljaar hebben we gespaard 
voor Emmanuel uit Burundi, ook hij 
heeft ons een brief en tekening 
gestuurd. Zijn brief is uit het Engels 
vertaald door Cloë Salgarino uit groep 
7 (zie de bijlage bij deze nieuwsbrief). 
 
Zoals jullie  kunnen lezen in de brieven 
wordt onze steun heel erg goed 
gebruikt en zeer gewaardeerd.  
De afgelopen weken hebben we 
113,45 gespaard. Dat brengt het totaal 
voor dit schooljaar op 378,40 euro!!! 
 
Wauw, het is ons gelukt zelfs meer dan 
ons spaardoel te halen! Wat een mooie 
prestatie van alle leerlingen voor ‘Red 
een kind’. Heel erg bedankt voor het 
sparen dit schooljaar! 
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Samen zijn (uit ‘Trefwoord’) 
 

Al onze neuzen, 
breed of spits of smal, 

staan naar dezelfde kant, 
nou ja, meestal. 

Soms is er even ruzie, 
maar dat gaat voorbij. 

Dan zijn we weer één groep en dan is 
alles koek en ei! 

 
Samen zijn: samen leren,  

samen spelen. 
Samen zijn: samen alle dingen delen. 

Lachen, huilen,  
we doen het met elkaar. 

Samen, als één groep, het hele jaar. 
 

Al onze monden, 
vrolijk of brutaal, 

die kletsen en die lachen allemaal. 
Er wordt weleens geroddeld, 

soms rolt er een traan. 
Maar iedereen is vrienden 

als we weer naar huis toe gaan. 
 

Samen zijn: samen leren,  
samen spelen. 

Samen zijn: samen alle dingen delen. 
Lachen, huilen,  

we doen het met elkaar. 
Samen, als één groep, het hele jaar. 

Lachen, huilen,  
we doen het met elkaar. 

Samen, als één groep, het hele jaar. 
 

 
 
We zien elkaar weer op maandag 
5 september, we wensen iedereen 

een hele fijne zomervakantie! 
 
 

Hartelijke groet, 
Team CBS de Leiboom 

 

 

Agenda 
14-07: afscheid juf Trix 
14-07: rapport mee naar huis 
19-07: musical en afscheidsavond 
groep 8 
20-07: uitzwaaien groep 8 
21-07: wisselmoment 11-12 uur 
21-07: speelgoedmiddag gr 1-2-3 
22-07: eindviering 9.30-10.15 uur 
22-07: vanaf 12.00 uur start 
zomervakantie 
05-09: start schooljaar ‘22-‘23 
 
De eerste nieuwsbrief van volgend 
schooljaar ontvangt u in de week van 
5 september 2022.  


