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Van schoenendoos tot onvergetelijk
cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan
leren schrijven en rekenen.
Net als ieder jaar doen we als Leiboom
mee met deze actie van Edukans.
Door mee te doen met de actie
Schoenmaatjes leren kinderen dat
geven om een ander belangrijk is en
krijgen leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk
cadeau!
We willen de kinderen vragen een
schoenendoos te versieren en deze te
vullen met allerlei materiaal, zie de
folder die de kinderen deze week mee
naar huis krijgen.
Op donderdag 8 november worden de
dozen op school opgehaald door mw.
Mieke Erlings, zij coördineert de actie
in Zaltbommel.

Op de fiets naar school….

Uitgave 23 oktober 2018

Geregeld staan er fietsen van
volwassenen en/of kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 bij de fietsenstalling
van de kleuters. Ook bij onze
hoofdingang staan zeer regelmatig
kinderfietsen. Dit is niet de bedoeling.
Fietsen van de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 moeten worden
gestald in de fietsenstalling bij de
hoogbouw, fietsen van de kleuters
kunnen worden gestald in het
fietsenrek bij de ingang van het
kleuterplein.

Bewegingscircuit
Morgenochtend starten we de dag om
8.00 uur met ons Beweegrondje 'on
the move’
Zoals te zien is op de schoolkalender is
het beweegrondje iedere week op
woensdag om 8 uur. Het
beweegrondje bestaat uit een zestal
oefeningen en je loopt van oefening
naar oefening. Ieder op zijn eigen
tempo.

We hebben er zin in!!! Voor degenen
die nog niet geweest, kom meedoen
en voor de anderen…. blijf komen!
Vanaf februari kunnen we hulp van
ouders gebruiken, die een maand lang
het rondje met een groep klaar willen
zetten. Toon je interesse bij Nout van
der Velden of Inge van Kooten :-)

Sparen voor de schoolbieb bij
Bruna.

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• Lever de kassabonnen vóór 1
november 2018 in op school. Wij
leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt
de kassabonbedragen bij elkaar op en
de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december
2018 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de
kinderen meedoet, want leesplezier
creëren we samen!
Alvast onze dank!

All4Africa

Als Brede School de Zandkampen
nemen we deel aan de
kledinginzamelactie voor ‘All4Africa’.
Deze week worden de
kledinginzamelzakken met de
kinderen meegegeven. Laatste
inleverdag is donderdag 1 november.
De zakken worden vrijdag 2 november
opgehaald.
De opbrengst wordt gebruikt voor het
aantrekkelijk houden van de
speelpleinen rondom onze
schoolgebouwen.

Streetwise
Als ouder je kind veilig aan het
verkeer leren deelnemen!
Kinderen doen vandaag de dag weinig
ervaring op in het verkeer. De eerste
jaren zitten ze vooral in de bakfiets,
het fietsstoeltje of op de achterbank.
Maar het is belangrijk dat
ze zelfstandig aan het verkeer leren
deelnemen.
Om kinderen dan ook beter te leren
omgaan met het drukker verkeer,
heeft de ANWB het programma
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch,
maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat
zowel scholen als ouders helpt bij het
verkeersvaardig maken van kinderen.
Professionele instructeurs komen een
ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen op maat.

Op donderdag 8 november krijgen de
kinderen van de Leiboom dit
verkeerseducatieprogramma
aangeboden.

Agenda
24-10: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
01-22: 8.00-8.45 uur: spreekuur
Cesartherapie
31-10: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
02-11: Ophaaldag All4Africa
06-11: 8.15-8.45 uur: Spreekuur BZJ
06-11: Studiemiddag; leerlingen vrij
08-11: Ophalen dozen actie
Schoenmaatjes

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 6 november.

