
                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 

Voor meer informatie zie onze 
website www.deleiboom.nl  
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In en om de 
school 

 
Boekenruilmarkt 25 januari 
Inmiddels is het een traditie 
geworden, de Boekenruilmarkt. 
Dit jaar willen we de markt weer 
houden op de startdag van de 
Nationale Voorleesdagen, 
woensdag 25 januari. 
Hoe werkt het 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 
uw 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 boeken ook 
thuis houden. De boeken die 
overgebleven zijn bewaren we 
weer tot volgend jaar. 
We hopen weer op een gezellige 
boekenruilmarkt met veel boeken 
en daarna veel leesplezier!! 
 

 

Spaarproject 
Onze school steunt Emanuel uit 
Burundi, Afrika via een donatie aan 
de stichting ‘Red een kind’. 
 
In elke klas staat er een 
spaarpot met dit logo. 
Hier kan regelmatig 
een kleine donatie in 
gedaan worden door uw kind. Eens 
in de paar weken worden alle 
donaties verzameld en samengevat 
in onze spaarmeter. Deze is te 
vinden in de nieuwsbrief. De 
spaarmeter staat nu op 109,04 
euro, dit is een prachtig begin! 
Omdat kleingeld niet altijd 
voorhanden is maar u wilt wel een 
bijdrage leveren is uw eenmalige 
donatie ook van harte welkom! 
 
Helpt u mee onze spaarmeter 
verder te vullen? 
 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

Is de ouderraad iets voor u? 
Jaarlijks organiseert de Ouderraad, 
samen met het onderwijsteam, 
activiteiten voor alle leerlingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de braderie, 
het Sinterklaasfeest, de 
kerstviering en het schoolreisje. 
Ook zijn ouders uit de ouderraad 
een eerste aanspreekpunt voor de 
juf (klassenouder). 
Leden van de ouderraad zijn 
aanwezig bij vergaderingen die 's 
avonds op school gehouden 
worden, zijn actief binnen enkele 
commissies (naar keuze) en bieden 
hulp aan andere commissies. 
Hiernaast kan de ouderraad voor 
extra hulp bij activiteiten een 
beroep doen op een groep ouders 
die graag willen helpen in de 
aanloop of op de dag zelf. Dit zijn de 
Helpende Handjes. 
Uitgebreidere informatie vindt u 
op: 
www.deleiboom.nl/ouders/ouderr
aad/ . 
Heeft u interesse om aan te sluiten 
bij de ouderraad of helpende 
handjes of wilt u meer info mail dan 
naar 
ouderraaddeleiboom@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
19-01: 8.00-8.45 uur inloopspreekuur 
kinderoefentherapie Eigenwijs 
25-01: 8.15-8.45uur inloopspreekuur 
BZJ 
25-01: Boekenruilmarkt 
25-01: OR vergadering 
08-02: studiedag, alle leerlingen zijn 
vrij 
08-02: MR vergadering 
09-02: samenleermiddag groep 1, 2, 3 
13-02: rapport mee naar huis 
13-02: deze week rapportgesprekken 
15-02: 8.15-8.45 uur inloopspreekuur 
BZJ 
16-02: speelgoedmiddag groep 1, 2, 3 
17-02: juffendag groepen 1-2 
17-02: Leiboomtheater XXL 
bovenbouw 
18-02 t/m 26-02: voorjaarsvakantie 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in 
de week van 13 februari 2023.  
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