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In deze Nieuwsbrief

Zondagavond heeft u via social
schools het bericht ontvangen van het
overlijden van de vader van Lennard
Hazelhof, leerling uit onze groep 8.
Als team van de Leiboom, samen met
de leerlingen uit groep 8, proberen we
er voor Lennard te zijn.
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Uitnodiging CPOB
Op 17 december heeft u, via social
schools, een uitnodiging ontvangen
van CPOB om tijdens een interactieve
sessie mee te denken over de koers
van de CPOB organisatie voor de
komende jaren.
Vanavond is de eerste bijeenkomst in
Tuil. Heeft u nog interesse?
Van harte welkom!

Boekenruilmarkt 23 januari

In het kader van de verkeersveiligheid
willen de verkeersouders
onderstaande informatie met u delen.
Richtingaanwijzer: wanneer wel,
wanneer niet
Wie met de auto of met de fiets naar
de Leiboom komt passeert daarbij al
gauw een of meerdere rotondes. Nu
valt het ons op dat niet iedereen
richting aangeeft en dat is niet goed
voor de verkeersveiligheid en de
doorstroming. Maar wat zijn eigenlijk
de regels? Moet je richting aangeven
op een rotonde?
Rotonde
Het is zowel voor fietsers als voor het
gemotoriseerde verkeer verplicht om
bij het verlaten van een rotonde
richting aan te geven naar rechts. Het
is veiliger en bevordert de
doorstroming. Medeweggebruikers
weten zo ook wat je van plan bent en
andere auto’s staan niet onnodig te
wachten. Als je een rotonde op rijdt,
hoef je geen richting aan te geven
naar links. Echter, zie je veel
automobilisten dit wel doen. Dit
wordt tijdens rijlessen ook
aangeleerd. Het wordt vaak gezien als
een extra signaal om aan te geven dat
je op de rotonde blijft.
Richting aangeven op de rotonde is
dus niet verplicht, maar wel op het
moment dat je de rotonde verlaat.

Morgen, woensdag 23 januari, starten
de Nationale Voorleesdagen.
Als school vinden we het belangrijk
dat jullie veel lezen.
Daarom organiseren we op school
weer een boekenruilmarkt en dat
doen we op 23 januari!
Via social schools zijn jullie
geinformeerd over de organisatie
rondom de boekenmarkt.

Voor elk ingeleverd boek krijg je 1
waardebon. Let op: Ook al lever je
meer boeken in, je krijgt maximaal 3
waardebonnen. Met elke waardebon
kun je een nieuw boek uitkiezen. Als je
je boeken inlevert bij de juf, krijg je
meteen jouw waardebonnen.
Boeken die overblijven bewaren we
voor volgend jaar. We hopen dat je op
23 januari weer naar huis gaat met
mooie nieuwe boeken die je met veel
plezier kunt lezen!

Agenda
22-01: CPOB Bijeenkomst in Tuil; koers
CPOB 2019-2023
23-01: Boekenmarkt
23-01: 19.30 uur, MR vergadering
23-01: 20.00 uur, OR vergadering
25-01: Creamiddag groepen 5 t/m 8
05-02: 8.15-8.45 uur, spreekuur
Buurtzorg Jong

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 5 februari 2019.

