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Koningsspelen/ Koningsdagontbijt 

 

Op vrijdag 22 april zijn de landelijke 
koningsspelen voor de basisscholen. 
We gebruiken met de kinderen op 
school  het Koningsdagontbijt. Het is de 
bedoeling dat alle kinderen deze 
vrijdag een bord en bestek meenemen 
(voorzien van naam).  

De kinderen zullen na het ontbijt de 
openingsdans doen onder begeleiding 
van groep 8 en in alle groepen worden 
er verschillende activiteiten rond het 
thema gedaan. 

Leuk als de kinderen in rood/ wit/ 
blauw en/of oranje naar school komen. 

Wijzigingen adresgegevens  
Wilt u wijzigingen van uw adres, e-mail, 
telefoonnummer e.d. doorgeven aan 
Monique van Hooft? 
(secretariaat.leiboom@cpob.nl). 
Wijzigingen die zijn aangebracht in 
Social Schools worden niet 
automatisch overgenomen in het 
leerling administratie systeem. 
Hierdoor kunnen er onnodig 
misverstanden ontstaan. Dank u wel 
voor het doorgeven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondvierdaagse  
De avondvierdaagse gaat dit jaar door 

en zal plaatsvinden van dinsdag 5 juli 

tot en met vrijdag 8 juli. Leerlingen van 

de Leiboom kunnen weer gezamenlijk 

de 5 of 10 km gaan lopen. Het is de 

bedoeling dat u uw kind zelf begeleidt 

of een begeleider zoekt die ook al mee 

loopt met een ander kind. De 

inschrijving zal via school verlopen, de 

ouderraad zal de organisatie op zich 

nemen. Meer informatie over de 

inschrijving en de avondvierdaagse 

zelf, volgt volgende maand. Heeft u nu 

al vragen, dan kunt u contact opnemen 

via ouderraadleiboom@gmail.com. 

 

Voorjaarsbraderie  
We kijken terug op een zeer geslaagde 
en gezellige braderie. Met de 
fantastische opbrengst van 3004,35 
euro! Allemaal voor de kinderen uit 
Oekraïne. Nogmaals hartelijk dank 
voor uw komst en voor alle hulp op 
deze dag! 

 

 
 

 In en om de school 
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Oudertevredenheidspeiling  
Zoals u heeft kunnen lezen in het 
bericht op Social Schools kan de 
oudertevredenheidspeiling nog niet 
worden afgesloten. Heel fijn als u hem 
nog in wilt vullen. Zie de link op Social 
Schools.   
 

Kamp groep 8 
Het kan dit jaar gelukkig weer 
doorgaan! Groep 8 gaat op kamp naar 
Texel, van 17 t/m 20 mei. Op 17 mei 
zullen wij ze met de hele school 
uitzwaaien om 8.30 uur. We wensen 
hen een heel fijn kamp toe! Op vrijdag 
20 mei hopen we hen met 
enthousiaste verhalen weer te 
verwelkomen.  
 

 
 

Zwangerschapsverlof juf Dyantha 
Na de meivakantie start het 
zwangerschapsverlof van juf Dyantha. 
We wensen haar, samen met haar man 
en dochter een hele fijne tijd toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

21-04: Eindtoets groep 8 
21-04: Speelgoedmiddag gr. 1 t/m 3 
22-04: Koningsspelen en 
Koningsdagontbijt                                       
25-04 t/m 06-05: Meivakantie 
04-05: Nationale dodenherdenking 
05-05: Bevrijdingsdag 
08-05: Moederdag                               
09-05: Ouderraad vergadering          
10-05: 8.15 – 8.45 uur 
inloopspreekuur BZJ 
11-05: 8.00 – 8.15 uur beweegcircuit 
11-05: Atletiekdag groep 7 
17 t/m 20 mei: kamp groep 8 
18 mei: 8.00 – 8.15 uur beweegcircuit  
18 mei: MR vergadering 
19 mei: 8.00 – 8. 45 uur 
inloopspreekuur Kinderoefentherapie 

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt 
in de week van 17 mei 
 

Wij wensen iedereen een fijne, 
gezellige en zonnige 
meivakantie! 

Team CBS de Leiboom 


