In en om de school
Challenge Duurzaamheid gr. 6
www.deleiboom.nl

Ruim een week geleden kregen we
fantastisch nieuws over de Challenge
Duurzaamheid (georganiseerd door
A.S.R.) waaraan groep 6 deelneemt.
Onze groep 6 is één van de finalisten!!

In deze Nieuwsbrief

Een gedeelte van de opbrengst gaat
naar een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor de
Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind. Op woensdag 14
november is mevr. Mattie Beens van
de stichting op onze school geweest
om de cheque van € 922,40 in
ontvangst te nemen.
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Op woensdagmiddag 28 november
mogen de kinderen in Utrecht hun
ingediende idee op een leuke en
creatieve manier presenteren.
De groep heeft onderzocht hoe het
waterverbruik is op school. Hun
ervaring is dat de kranen te lang
blijven lopen. Ook vinden de kinderen
het jammer dat kraanwater wordt
gebruikt voor het spoelen van de wc.
De groep heeft een ontwerp gemaakt
voor een aangepast schoolplein waar
het water sneller weg kan lopen en
kan worden opgevangen voor
hergebruik.
Mooi hoe de kinderen zo enthousiast
bezig zijn met duurzaamheid. We
houden u op de hoogte van deze
Challenge!!

N.S.G.K.

Nieuwsbrief 20 november 2018

Op onze school wordt jaarlijks in de
Vredesweek een braderie
georganiseerd.
Tijdens deze braderie verkopen de
kinderen van de school o.a.
zelfgemaakte knutsels en
zelfgemaakt/gebakken lekkers.

De kinderen van de Leiboom hebben
86 mooi versierde en gevulde
schoenendozen ingeleverd. Super!
Heel hartelijk dank hiervoor!

Ouderbijdrage
Mogen wij uw aandacht vragen voor
het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage? Deze periode worden
van deze bijdrage de Sint en Kerst
activiteiten betaald.
Heeft u al betaald? Dank hiervoor!
Heeft u nog niet betaald? Bij deze het
verzoek om dit binnenkort te doen.

Beweegcircuit
We hebben besloten de periode
waarop er geen bewegingscircuit is op
de woensdagochtend uit te breiden.
Op woensdag 5 december is de laatste
keer van dit kalenderjaar.

We hebben deze ochtend een speciaal
‘Sint-circuit’.
De woensdag na de voorjaarsvakantie
starten we weer met het circuit.

Actie Bruna

Agenda
21-11: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit
26-11: Ouderraadsvergadering
28-11: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit
28-11: 20.00 uur: MR vergadering
03-12: Weekopening eerste advent
04-12: Sint bezoekt de Leiboom
05-12: Spreekuur GGD

Met de bonnenactie van de Bruna
hebben de kinderen erg goed
gespaard! We mogen voor een bedrag
van € 117,80 boeken uitkiezen bij de
Bruna. Voor dit bedrag kan iedere
groep een nieuw boek aanschaffen.

All4Africa

Afgelopen vrijdag kregen we door dat
De Leiboom en Spelwert samen 804
kg kleding ingezameld hebben voor
All4Africa. Daarvoor ontvangen we
een bedrag van € 241,10 dat we
toevoegen aan onze pot, waarin die
we gezamenlijk sparen om in de
toekomst speeltoestellen te kunnen
vervangen.
De volgende datum waarop
ingezamelde kleding wordt opgehaald
is op 29 maart 2019.

Buurzorg Jong

Ik ben Juliëth. Ik loop stage bij
BuurtZorg Jong. Ik studeer social work
en heb mij ook te houden aan jullie
privacy. Ik vervang Nancy bij het
schoolmaatschappelijk uur, wegens
ziekte. Dat houdt in dat ik om de
dinsdag van kwart over 8 tot ongeveer
9 uur aanwezig ben. Ellen Heister is
mijn achterban mochten er dingen zijn
waar ik niet uit kom. Voel je vrij om
dingen aan mij te vragen en mij aan te
spreken.
Met vriendelijke groet,
Juliëth Bok
Buurtzorg Jong Zaltbommel, team stad
Email: julieth.bok@bzjong.nl
Telefoon: 0613739875

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 4 december.

Berichten:
Praktijk ‘bij Maaike’ coacht kinderen
en hun ouders, verzorgt
leerondersteuning en geeft workshops.
Samen gaan we een eindje op weg.
We gaan op zoek naar jouw talenten
en geluk. Je leert jezelf met jouw
kwaliteiten kennen. Zo bouwen we op
een creatieve en ontspannen manier
aan jouw rust en zelfvertrouwen. Jij in
jouw kracht!
Meer informatie kunt u vinden op
www.praktijkbijmaaike.nl. Ook op
Facebook is Praktijk bij Maaike te
vinden. Daar staan o.a. de geplande
‘ik ben 9’-workshops en
theemomenten.
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