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Deze eerste nieuwsbrief in 2022 
willen we, ook al is het jaar al 
weer een paar weken oud, 
beginnen met u allen een mooi 
en gezond 2022 te wensen! 
 
Babynieuws 
Juf Dyantha is in blijde verwachting. 
Samen met haar man verwacht ze hun 
tweede kindje, ze is nu 18 weken 
zwanger. Tot nu toe verloopt de 
zwangerschap goed. Ze is eind juni 
uitgerekend.  
 

Inschrijven nieuwe leerlingen  

 
In deze periode van het schooljaar 
gaan we met elkaar weer plannen 
maken voor het schooljaar 2022-2023. 
Het is dan fijn als we een zo goed 
mogelijk beeld hebben van de 
instroom van de nieuwe vierjarigen. 
Vandaar de vraag: heeft u een kind, of 
weet u iemand in uw omgeving die een 
kind heeft, wat in het schooljaar 2022-
2023 vier jaar wordt? Een 
inschrijfformulier is te downloaden 
vanaf de website of op te halen bij 
Heleen. Wilt u graag eerst een 
rondleiding en een 
kennismakingsgesprek? Van harte 
welkom! U kunt een afspraak maken 
met Heleen; h.post@cpob.nl. 

Boekenruilmarkt op 26 januari 
Als school vinden we het belangrijk 
dat de kinderen veel lezen, op school 
en thuis. Om dit te stimuleren houden 
we op woensdag 26 januari weer onze 
jaarlijkse boekenruilmarkt. 
Deze dag beginnen ook de Nationale 
Voorleesdagen.  

 

 

 

 

 

Hoe werkt de Boekenruilmarkt ook 
alweer? De kinderen nemen één of 
meerdere boeken mee naar school die 
ze zelf niet meer lezen en graag willen 
ruilen. Dit kunnen allerlei soorten 
boeken zijn: sprookjesboeken, 
prentenboeken, moppenboeken, 
verhalenboeken, kinderkookboeken, 
informatieboeken, strips, tijdschriften 
etc. De boeken moeten er nog wel 
mooi uitzien en waarvan verwacht 
wordt dat anderen ze ook graag willen 
lezen. Liever geen peuterboeken. 
Voor elk meegebracht boek krijgt het 
kind een waardebon, met een 
maximum van drie. Natuurlijk mogen 
ze wel meer boeken van thuis 
meebrengen, dan is de keus voor de 
kinderen ook groter. Voor elke bon 
mag er een nieuw boek uitgezocht 
worden. De gekozen boeken gaan mee 
naar huis en de kinderen mogen de 
gekozen boeken thuis houden. De 
boeken die overgebleven zijn bewaren 
we weer tot volgend jaar. Mocht u in 
de komende tijd dus uw boekenkast 
opruimen en boeken tegenkomen die 
al gelezen zijn door uw kind en u doet 
er niets meer mee, dan houden wij ons 
aanbevolen. We hopen weer op veel 
boeken en veel leesplezier voor de 
kinderen!! 

Op het moment dat u onze nieuwsbrief 
ontvangt zijn er vier groepen van de 
Leiboom in quarantaine. Jammer, zo 
net na de kerstvakantie, maar niet te 
voorkomen. Laten we ook deze 
periode het SAMEN doen! 

Agenda 
25-01: OR vergadering 
26-01: boekenruilmarkt 
09-02: MR vergadering 
15-02: studiemiddag 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 
op woensdag 16 februari 

Hartelijke groet 
Team CBS de Leiboom 
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