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In en om de 
school 

 
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen 
Vandaag is de Kinderboekenweek 
gestart! Het thema is dit jaar  
“GI-GA-GROEN.” Vanmorgen 
hebben we op het plein, samen met 
de Spelwert, een feestelijke start 
gemaakt en daarbij de dans van 
‘Kinderen voor Kinderen’ gedaan 
onder de enthousiaste begeleiding 
van juf Renske. De komende weken 
zullen we veel aandacht besteden 
aan lezen en activiteiten doen die 
bij het thema passen. Dit zullen we 
uiteraard met u delen via Social 
Schools. 
 

 
 
Sparen voor de schoolbieb 
Tijdens de Kinderboekenweek (5 
t/m 16 oktober) organiseert Bruna 
weer de jaarlijkse actie ‘Sparen 
voor je schoolbieb!’. Bruna wil 
graag (voor)lezen stimuleren door 
samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen met 
mooie boeken. 
Hoe werkt het? Mocht u uw kind 
willen verwennen met een boek 
tijdens de Kinderboekenweek, wilt 
u dit dan bij de Bruna-winkel kopen 
en het bonnetje inleveren op 
school?  
Zowel in de laagbouw als in de 
hoogbouw staat een daarvoor 
bestemde doos klaar. De school 
levert alle bonnen in bij Bruna en 
krijgt een tegoed van 20% op het 
totaalbedrag van alle ingeleverde 

 
 
bonnen. Met dit tegoed kan de 
school nieuwe boeken kopen voor 
de schoolbibliotheek. Hoe meer 
bonnen, hoe meer boeken. 
Iedereen kan meesparen! Spaart u 
mee? Inleveren van de bon kan t/m 
13 november. Alvast hartelijk dank! 
 

 
 
Onderwijs aan Syrische kinderen 
Zoals u wellicht weet is in sporthal 
De Ring een opvanglocatie 
gehuisvest. De gemeente 
Zaltbommel heeft aan de scholen in 
Zaltbommel-stad gevraagd 
onderwijs te organiseren voor de 
kinderen die hier tijdelijk 
gehuisvest zijn. In overleg met de 
andere basisscholen zijn vandaag 
op onze school drie leerlingen (uit 
één gezin) gestart. Ook bij andere 
basisscholen en de peuterspeelzaal 
starten vandaag kinderen die 
gehuisvest zijn in de sporthal. Wij 
werken samen met onze 
'buurschool' de Spelwert om de 
opvang zo goed mogelijk te 
realiseren. De kinderen zijn op de 
Leiboom geplaatst in groep 1/2B, 
groep 4/5 en groep 6. Wij hopen de 
kinderen een fijne plek te kunnen 
bieden.   
 
Dag van de leraar 
Vandaag is het de dag van de leraar. 
Een dag waarop leraren in 
Nederland in het zonnetje worden 
gezet. Wij zijn heel trots op ons 
fijne Leiboomteam! 
 

 

http://www.deleiboom.nl/


 

Studiedag 10 oktober 
Aanstaande maandag 10 oktober 
hebben wij een studiedag met alle 
collega’s van de scholen van de 
stichting CPOB. Het 
ochtendprogramma is in het 
theater van Tiel; ‘de Agnietenhof’. 
’s Middags gaan we als team op een 
school in Tiel aan de slag met elkaar 
rond het thema ‘Onderwijs van de 
toekomst’. We zijn heel benieuwd! 
 

 
 
Bag 2 School 
Vandaag hebben de kinderen een 
flyer meegekregen van ‘Bag 2 
school’. Op woensdag 19 oktober 
komt de organisatie de zakken 
ophalen. Meer informatie vindt u in 
de flyer.  
 

 
 Streetwise 
Op donderdag 13 oktober komt 
Streetwise weer naar onze school. 
Dit is een project van de ANWB 
voor de groepen 1 t/m 8 en draait 
om verkeersveiligheid. Voor meer 
informatie zie ook 
https://www.anwb.nl/verkeer/veili
gheid/streetwise/scholen/praktijkl
essen 
 

 
 

Reservekleding gevraagd 
Voor onze kleutergroepen zijn we 
op zoek naar reservekleding. We 
kunnen vooral ondergoed en 
joggingbroeken goed gebruiken. In 
de maten 104-110, 110-116, 122-
128. Fijn als u het in wilt leveren bij 
één van de collega’s van de 
groepen 1-2. 
 

 
 
Nieuws uit de groepen 
In de komende nieuwsbrieven 
zullen verschillende collega’s iets 
schrijven over het reilen en zeilen in 
hun groep. Debora en Hanneke, 
onze leerkrachten van groep 7,  zijn 
aan de beurt in deze nieuwsbrief.  
 

 
 
Co-teaching in groep 7 
Zoals u wellicht al begrepen hebt is 
er afgelopen zomervakantie een 
flinke verbouwing geweest in de 
lokalen van groep 7.  
De tussenmuur is er tussenuit 

gesloopt waardoor er één heel 
groot lokaal is ontstaan waar 
momenteel 35 kinderen de meeste 
ochtenden les krijgen van 2 juffen 
(juf Debora en juf Hanneke).  
De maandag-, dinsdag- en 
vrijdagmiddag en de hele 
donderdag geeft juf Debora alleen 
les. Op vier ochtenden zijn wij 
samen in de groep.  
Wij hebben voor deze vorm van co-
teaching gekozen omdat de grote 
groep veel verschillende niveaus 
kent.  

Wij geloven dat we met deze 
manier van lesgeven de kinderen 
op de meest effectieve manier 
kunnen ondersteunen.  
Na de klassikale instructie is er 
ruimte voor extra instructie of juist 
extra verdieping in niveaugroepen. 
De tussenruimte fungeert veelal als 
stilteruimte, dus ook aan de 
kinderen die graag rustig werken is 
gedacht. Ook als leerkrachten leren 
wij van elkaar door middel van 
aanvulling, observatie en feedback. 
Wij zijn zelf erg enthousiast over 
deze manier van lesgeven en ook 
de kinderen geven aan dat ze het 
fijn vinden om zo te werken.  
Wilt u meer lezen over onze manier 
van lesgeven, dan raden wij het 
volgende artikel aan: 
https://www.leraar24.nl/70269/co
-teaching-leren-van-en-met-je-
collega/  
Hierin staan 6 vormen van co-
teaching beschreven die wij 
eigenlijk allemaal naast elkaar 
toepassen.  
Juf Debora en juf Hanneke.  
 
Schoenendoosactie 
Ook dit jaar doen we als school 
weer mee aan de 
Schoenendoosactie van Gain. 
Mieke Erlings, coördinator van deze 
actie, gaf aan dat dit voor de 

Leiboom de 25ste keer is       Wat is 
de bedoeling? Kinderen vullen en 
versieren een schoenendoos voor 
een ander kind, dat in armoede 
leeft, in Afrika, Oost-Europa of een 
vluchtelingenkamp. De 
schoenendoos wordt gevuld met 
spulletjes uit een checklist (meer 
info volgt in de folder die de 
kinderen mee naar huis krijgen).   
Op vrijdag 7 oktober worden de 
folders meegegeven. Van harte bij 
u aanbevolen. 
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Agenda 
05-10: Dag van de leraar 
05-10: 8.00-8.15 uur beweegcircuit 
05-10: start Kinderboekenweek 
06-10: fietskeuring vanaf groep 3 
10-10: studiedag, alle leerlingen vrij 
12-10: 8.00-8.15 uur beweegcircuit 
12-10: ouder informatie avond groep 8 
13-10: Streetwise 
18-10: 8.15-8.45 uur inloopspreekuur 
Buurt Zorg Jong 
19-10: 8.00-8.15 uur beweegcircuit  
19-10: ophalen kleding Bag2School 
20-10: speelgoedmiddag groep 1,2,3 
22-10 – 30-10: herfstvakantie 
1-11: samenleermiddag groep 1,2,3 
2-11: MR vergadering 
3-11: studiedag, alle leerlingen vrij 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in 
de week van 1 november 2022.  
 
 


