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Deze week wordt in de gemeente
Zaltbommel en in de gemeente
Maasdriel de week van de positieve
gezondheid gehouden. Positieve
gezondheid is een nieuwe manier van
kijken naar gezondheid. We kijken
daarbij vooral naar de kracht van
mensen, in plaats van naar hun
beperkingen en/of ziektes. Dus: Waar
ben je goed in? Waar krijg je energie
van? Zit je lekker in je vel? Wat zijn je
dromen? Deze onderwerpen staan op
onze school centraal in de week van
de positieve gezondheid.
De week van de positieve gezondheid
valt samen met de Vredesweek.
Als Leiboom schenken wij jaarlijks in
de Vredesweek aandacht aan de
manier waarop wij op school met
elkaar omgaan. Hierbij zijn onze
Leiboomregels onze ‘kapstok’.
In onze schoolgids en op de website
van ‘Scholenopdekaart’ vindt u meer
informatie over de Leiboomregels.
https://www.scholenopdekaart.nl/Bas
isscholen/10157/1138/ChristelijkeBasisschool-DeLeiboom/Schoolklimaat-en-veiligheid

Woensdag, dag van de sport
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Morgen, woensdag 19 september,
starten we de dag met het
bewegingscircuit. Deze ochtend
kunnen de kinderen uit de groepen 1
t/m 8 deelnemen aan het
bewegingscircuit. Dit circuit wordt
klaargezet door ouders, morgen zijn
dit Inge van Kooten en Nout v.d.
Velden.
Dank voor jullie actie Inge en Nout!

Als om 8.30 uur de workshops en de
clinics voor de kinderen starten, bent
u van harte welkom in de kuil.
Honoré Hoedt (6x Olympische Spelen
als coach) zal met u informatie delen
en in gesprek gaan over het belang
van bewegen.

Leiboombraderie

Op vrijdag 21 september wordt onze
jaarlijkse Leiboombraderie gehouden.
Vanaf 9.30 uur bent u van harte
welkom om alle zelfgemaakte spullen
en het zelfgebakken lekkers te komen
zien, proeven én kopen.
De werkjes en het lekkers zijn laag
geprijsd. Een ‘kruisje’ staat voor
€0,25….
Dit betekent dat er veel te koop is
onder de kostprijs. Bij de kaartverkoop
zal een bus staan, als u iets extra’s wilt
doneren, kunt u hier uw bijdrage in
kwijt.
De helft van de opbrengst van de
braderie gaat dit jaar de NSGK.
Dankzij de steun van donateurs en
vrijwilligers maakt de NSGK jaarlijks
honderden projecten voor kinderen
en jongeren met een handicap
mogelijk. Bijzondere projecten die hen
helpen zo zelfstandig en volwaardig
mogelijk te leven.

Op de website van de NSGK,
https://www.nsgk.nl/, vindt u
aanvullende informatie.

Social Schools
Afgelopen maandag zijn we met Social
Schools overgestapt van de 2.0 naar
de 3.0 versie. Dit is goed gegaan, we
kunnen weer informatie en foto’s met
u delen. De komende dagen zullen
worden gebruikt om de lay-out aan te
passen. Mocht u problemen
ondervinden met het gebruik van
Social Schools wilt u ons dit laten
weten door een mail te sturen naar
secretariaat.leiboom@cpob.nl

Algemene ouderavond gr.8
Zoals u wellicht al op de
schoolkalender heeft gezien hebben
we volgende week donderdagavond
20 september de ouderavond van
groep 8.
Op deze avond informeren wij u over
het laatste jaar van de basisschool.
Hoe ziet dit jaar eruit, wat doen we
zoal? De verschillende vakken, maar
ook activiteiten als de sedermaaltijd,
het kamp, de eindviering e.d. lopen
we langs. Daarnaast ook de specifieke
groep 8 onderwerpen zoals de
verschillende richtingen in het VO, het
voorlopig en definitief advies, de
verschillende toetsen van groep 8, de
aanmelding op het VO enz.

Hieronder kunt u zien wie de
klassenouders zijn van uw kind:
Groep 1/2GH
Judith Duijzer
(Fenna) & Henrieke Rodingh (Suze)
Groep 1/2D
Rianne Evers (Bram)
& Angelique de Ridder (Sasha)
Groep 3A
Estel Tijssen (Rens) &
Wendy Verhagen (Moses)
Groep 4TJ
Chantal van Namen
(Lisa) & Sharon Cents (Mik)
Groep 5AS
Debby van Dongen
(Joep) en Karin Klunder (Jelle)
Groep 6MA
Martine van
Wieringen (Jessie) & Corinda Koolwijk
(Nova)
Groep 7ME
Elles van Steenis (Sil)
& Meta v/d Meijden (Annejuul)
Groep 8JL
Corinda Koolwijk
(Enzo) & Patricia Pelle (Sem)

Veiligheidsdag
Op zaterdag 29 september organiseert
de gemeente Zaltbommel een
veiligheidsdag op de parkeerplaats bij
het gemeentekantoor. De kinderen
krijgen vandaag een kleurplaat mee,
aangeboden door de gemeente
Zaltbommel. Kinderen die mee willen
doen aan de kleurwedstrijd kunnen de
kleurplaat inleveren op school. In de
middenruimte van de laagbouw staat
een rode brievenbus, hier mag de
kleurplaat in worden gedaan.

Agenda
De avond begint om 19.30u duurt tot
ong. 20.30u.
U komt toch ook? Tot dan.

De klassenouder
Voor sommige ouders een bekend
begrip, voor anderen een nieuwe
kreet.
De klassenouder is het eerste
aanspreekpunt voor de leerkracht als
er in de klas/bij een uitje ouderhulp
nodig is.
Ook is de klassenouder door andere
ouders van de klas te benaderen voor
een gezamenlijke klasactiviteit, zoals
(knutsel)cadeau voor juffendag of
afscheid van de juffen bij het overgaan
naar de volgende groep.
De klassenouders worden aan het
begin van elk schooljaar aangewezen
vanuit de ouderraad.

14-09 t/m 21-09: Week van de
positieve gezondheid
19-09: Dag van sport
21-09: Leiboombraderie
25-09: OR-vergadering
26-09: 8.30-9.30u.; Interactief
voorlezen in de kuil + info voor
ouders, groep 3
26-09: 8.45-9.45 uur; hardloop clinic
aangeboden voor gr. 5 door
DutchRunners Zaltbommel
26-09: Ouderavond gr. 1 en 2
02-10: 8.15-8.45 uur; Spreekuur
Buurtzorg Jong
03-10: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
03-10: Start Kinderboekenweek
03-10: MR-vergadering
04-10: Studiedag, leerlingen vrij

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 2 oktober.

Berichten (externen):

Op woensdag 26 september zal
‘schoolsoepie’ hun soepje onder de
aandacht wil brengen bij de ouders. Zij
zullen dan met 2 kraampjes op het
schoolplein gaan staan (kleuterplein
en grote plein) waar ouders (maar ook
kinderen) kunnen kennismaken
(proeven) met deze lekkere soep.
Met vriendelijke groeten,
Jessica Hol- Driessen
Locatiemanager
M +31 (0)6-15827811
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beste Leerlingen,
Zwemvereniging Kerkdriel en
Optisport De Kreek organiseren in
september de zwem-4-daagse. Doen
jullie mee, samen met je broer of zus
of wil je zwemmen met je vader,
moeder, opa of oma, jullie zijn
allemaal welkom, mits je een
zwemdiploma A hebt.
Wat moet je doen: Je moet op 4 dagen
een vastgestelde afstand zwemmen.
Voor kinderen tot 10 jaar is dat 10
baantjes (250 m) en voor alle andere
deelnemers 20 banen (500 m) per
avond.
Wanneer: Je mag komen zwemmen op
dinsdag 25 en donderdag 27
september, dinsdag 2, donderdag 4 en
zaterdag 6 oktober.
In schrijven kan vanaf nu op:
www.zwem4daagse.nl (alle andere
informatie is ook te vinden op de site)
Tot ziens op de zwem-4-daagse

