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Personeel 
Juf Carina is vanwege 
gezondheidsredenen afwezig.  
Het laat zich aanzien dat dit voor 
langere tijd zal zijn. Haar taken 
worden door ons als team 
overgenomen. 

Ook vanaf deze plaats wensen we 
haar beterschap! 

Schoolbezoek Karen van 
Rijswijk, komt u ook? 
Via Social Schools heeft u 
afgelopen dinsdag bericht 
ontvangen met daarin de vraag of 
u aanstaande maandag, 20 
maart,in de gelegenheid bent om 
aan te sluiten bij het 
koffiemoment waarin Karen graag 
met u als ouder in gesprek gaat 
over uw ervaringen met onze 
school. 

 
Heeft u deze ochtend tijd? Vanaf 
8.30-9.15 uur bent u van harte 
welkom in de laagbouw, de 
koffie/thee staat klaar!  
U hoeft echt geen 0.45 uur te 

komen       

Mediawijsheid 
Op de studiemiddag van 2 maart 
hebben we ons verdiept in een 
onderdeel van digitale 
geletterdheid: mediawijsheid. 
Wij doen mee met het project 
Nationaal Mediapaspoort. Aan de 
hand van 7 thema's leren we met 
elkaar beter omgaan met media.  
 

 
 
 
 
 
 
Deze thema's worden gegeven in 
alle groepen, van groep 1 t/m 8. 
Ieder schooljaar komen deze 
lessen weer terug, zodat we een 
mooie basis kunnen leggen met 
elkaar. 

 
Al vanaf jonge leeftijd komen 
kinderen in aanraking met media. 
In deze lessen leren de kinderen 
bewust om te gaan met 
verschillende media en leren 
vervolgens afgewogen keuzes 
maken. Het kan zijn dat er een 
thuisopdracht meegegeven wordt. 
Het is uiteraard waardevol als u 
samen die opdracht maakt.  
 
De thema's die aan bod komen 
zijn: 
1 Weet wat je ziet (o.a. wat is 
waar en niet waar in de media?) 
2 Bewaak je identiteit (o.a. wie ben 
jij op internet?) 
3 Wat je geeft krijg je terug (o.a. 
over respectvol met elkaar 
omgaan, online pesten 
4 Houd de klok in de gaten (o.a. 
over de tijd die je aan online en 
offline spelen besteedt) 
5 Maak goede keuzes (o.a. hoe 
deel je jouw online leven in?) 
6 Bescherm je privacy (o.a. wat is 
privé en wat mogen anderen van je 
weten?) 
7 Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. 
bij wie kun je terecht als je hulp en 
tips nodig hebt?) 
 

 In en om de school 
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Berichten vanuit 

 
In april en mei organiseert 
Buurtzorg Jong bijeenkomsten 
voor ouders van kinderen met 
autisme.  
Heeft je kind autisme en heb je 
behoefte aan psycho-educatie en 
afstemming met andere ouders? 
Wil je leren wat autisme inhoudt of 
hoe je je kind kunt helpen? Dan zijn 
de bijeenkomsten voor ouders van 
kinderen met (vermoedens van) 
autisme misschien iets voor jou… 
Zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief. 
 
Inloopspreekuur Buurtzorgjong 
Meike Habets,  Jeugd- en 
gezinswerker Buurtzorg Jong 
Zaltbommel Stad is voor 
onbepaalde tijd afwezig en niet 
bereikbaar. 
Dit betekent dat er tot nader 
bericht, geen inloopspreekuren op 
onze school worden gehouden. 
 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met mijn collega's 
bereikbaar op de 
teamtelefoon via 0612597553 of 
via zaltbommelstad@bzjong.nl 
 
Roparun 

 
Vandaag krijgen de kinderen het 
aanmeldformulier voor de 
Roparun mee die wordt gehouden 
op zaterdag 8 april. Het 
inschrijfformulier, mét het 
sponsorgeld, moet uiterlijk op 
dinsdag 28 maart op school 
ingeleverd worden. 
 

 

Zelftest Covid nodig? 
Vanuit het ministerie hebben we 
bericht gehad dat een zelftest 
doen bij klachten niet langer wordt 
geadviseerd. Wel adviseert het 
OMT om bij klachten die passen bij 
een luchtweginfectie (hoesten, 
neusverkoudheid, keelpijn etc.) 
voorzorgsmaatregelen te nemen, 
zoals thuisblijven als je je ziek voelt 
en contact met kwetsbare mensen 
vermijden. De adviezen zijn te 
vinden op rijksoverheid.nl. 
De zelftesten die we nog op school 
hebben mogen we verspreiden 
onder de leerlingen/ouders. Deze 
testen staan bij juf Berna. Mocht u 
een zelftest nodig hebben, mag u 
deze bij haar ophalen. 
 

Agenda: 
 
17-03: Creamiddag groepen 5 t/m 8 
20-03: Weekopening Veertigdagentijd 
22-03: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit 
24-03: Creamiddag groepen 5 t/m 8 
27-03: Weekopening Veertigdagentijd 
29-03:  
*Beweegcircuit 8.00-8.15 
*MR-vergadering 
30-03: Theoretisch Verkeersexamen 
groep 7 
31-03: Creamiddag groepen 5 t/m 8 
03-04: Weekopening Veertigdagentijd 
05-04: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit 
06-04: Inloopspreekuur 
kinderoefentherapie 8.00-8.45 uur         
Paasfeest op school, continurooster 
alle leerlingen zijn vrij vanaf 14.00 uur 
07-04: Goede Vrijdag, alle leerlingen                            
zijn vrij 
09-04: Eerste Paasdag 
10-04: Tweede Paasdag, alle 
leerlingen zijn vrij 
12-04: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit  
17-04: Studiemiddag, alle leerlingen 
zijn vrij vanaf 12.00u 
18-04:  
*Groep 7 museumlessen 
Museumatelier 
*Schoolfotograaf 
19-04: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit 
20-04: Eindtoets groep 8 
 
 

Onze volgende 
Leiboomnieuwsbrief verschijnt 
in week 16 (week voor de 
meivakantie) 
 
Hartelijke groet, 
team de Leiboom 
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