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In de bijlage vindt u een schrijven van
dhr. Heb Huibers (bestuurder CPOB)
over de aangekondigde landelijke
stakingsdag op 15-03-2019.

Personeel
Vanaf aanstaande vrijdag 8 februari
gaat Carina van Hooft op de
vrijdagochtend werken op onze
school. Zij zal deze ochtend
arrangementen van kinderen
begeleiden en als extra ondersteuning
in groep 5 werkzaam zijn.
Carina is IB-er en werkt ook op een
andere CPOB-school, de Kievitsheuvel
in Hellouw.
Wij wensen Carina een fijne tijd op
onze school.

Rapportgesprekken

*Bijlagen
- Brief CBOB
- Tekening Emmanuel
Op maandag 18 februari krijgen de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun
eerste rapport. In deze week vinden
ook de rapportgesprekken (met ouder
en kind) plaats.
Voor deze gesprekken ontvangt u een
uitnodiging via social schools. De
afspraak voor het gesprek kunt u
vervolgens zelf maken door in te
tekenen op een voor u handige tijd.
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Voor de kinderen uit groep 8 zijn in
deze periode de adviesgesprekken
voor het VO. Daarom valt het
rapportgesprek samen met het
adviesgesprek.

In het kader van de verkeersveiligheid
willen de verkeersouders
onderstaande informatie met u delen.
Samen maken wij het verkeer voor de
kinderen veiliger.
Haaientanden op rotondes gelden ook
voor fietsers
Wie op de rotonde rijdt heeft
voorrang. Wie de rotonde op wil moet
voorrang verlenen aan wie al op de
rotonde is. Veel fietsers houden zich
NIET aan die regel en zij rijden
ongestoord de rotonde op, ook als
daar al auto's rijden die aan het
afslaan zijn. Met name op de rotonde
NieuweTijningen/Thorbeckestraat/Ste
enweg (richting Watertoren) leidt dit
vaak tot bijna ongelukken en zeer
onveilige situaties door het weggedrag
van de fietsers. Er moet - OOK DOOR
FIETSERS - voorrang gegeven worden
en gewacht worden voordat zij de
rotonde op kunnen rijden.
Wij vragen u dit aan uw kinderen
duidelijk te maken.
Verkeersdrempel/oversteekplaats de
Zandkampen
Kinderen en ouders die met de fiets
komen gebruiken het zebrapad om
daar richting de fietsenstalling af te
slaan. De situatie is daar niet heel
duidelijk omdat het fietspad/voetpad
niet een echte straat of ingang is maar
het verlengde van de oversteekplaats.
Houdt u daar als automobilist a.u.b.
rekening mee en vraag uw kinderen
die op de fiets komen daar duidelijk
richting aan te geven en voor te
sorteren tegen het midden van de
weg als ze naara links willen afslaan.
Dan is het voor achteropkomend
verkeer (vanaf de snackbar) ook
duidelijk.

Studiedag op 11 februari

Op maandag 11 februari hebben wij
een studiedag. Dit betekent dat de
leerlingen deze dag vrij zijn.We gaan
de ochtend met elkaar in gesprek over
de M-toetsen (Cito-toetsen) die de
door de leerlingen de afgelopen
periode zijn gemaakt;
wat ging goed, wat kan beter, waar
liggen voor ons de aandachtspunten?

Daarna worden
we door Christien Kapteijns van
Kentalis bijgepraat over de
ontwikkelingen rondom kinderen met
een Taal Ontwikkelings Stoornis(TOS).

Red een Kind
Op het infobord bij de ingang van de
kuil maakt de ouderraad het
gespaarde bedrag voor onze twee
adoptiekinderen zichtbaar.
Het ondersteunen van de twee
kinderen kost jaarlijks €624,- Tot nu
toe hebben we met het
‘maandagochtengeld’ €108,17
gespaard.

Emmanuel, één van de twee kinderen,
kan ons niet schrijven maar wil ons
voor onze steun bedanken door te
tekenen. Daarmee vertelt hij ons dat
hij met zijn familie nu in een modern
huis van ijzeren platen woont. In zijn
vrije tijd helpt hij zijn ouders in de
maïsvelden. In de bijlage vindt u deze
tekening. Bedankt CBS de Leiboom
voor jullie steun!

Kinderuniversiteit Tilburg

Kun je ook leven zonder bij een land te
horen? Of ben je dan eigenlijk
onzichtbaar? Dat is de vraag voor de
15 miljoen staatlozen -mensen zonder
nationaliteit- in de wereld.
Het belooft een heel leerzaam en
boeiend college te worden! Natuurlijk
zijn ouders en andere begeleiders ook
van harte welkom.

Elk schooljaar organiseert de
Kinderuniversiteit van Tilburg
University een aantal colleges speciaal
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van
de basisschool. Deze gratis
kindercolleges op de campus van
Tilburg University laten nieuwsgierige
en leergierige kinderen kennis maken
met wetenschap en de universiteit.
De hoogleraren zijn inspirerende
docenten die graag hun kennis van
hun onderzoeksgebied willen delen
met kinderen uit de bovenbouw van
de basisschool. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen deze colleges die
zeer enthousiast worden ontvangen
door zowel de kinderen, hun
ouders/begeleiders, de basisscholen
en natuurlijk door de hoogleraren zelf.
Omdat er vanuit veel basisscholen
belangstelling is, attendeer ik u graag
op het eerstvolgende kindercollege op
woensdagmiddag 20 februari (15.0016.00u) in de aula van Tilburg
University. De inschrijving hiervoor is
net geopend.
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola
Jägers neemt de kinderen mee naar
haar onderzoeksgebied
‘staatloosheid’. De titel van het
college is: “Leven zonder paspoort?”
Toelichting op het college: De meeste
kinderen in Nederland hebben de
Nederlandse nationaliteit en hierdoor
een Nederlands paspoort. Sommige
kinderen hebben een paspoort
van een ander land, maar er zijn ook
kinderen zonder paspoort.
Wat gebeurt er als je geen paspoort
hebt? Iedereen heeft
mensenrechten. In de praktijk echter
moet een land jou het gebruik van die
rechten wel mogelijk maken: een
plekje om te leven, een bewijs van je
geboorte, de mogelijkheid om naar
school te gaan, etc. Maar wat als geen
enkel land je een paspoort wil geven?

Meer informatie over de
Kinderuniversiteit en het online
aanmeldformulier vindt u op de
website:
www.tilburguniversity.edu/kinderuni
versiteit

Agenda
07-02: 8.00-8.45 uur: Spreekuur
cesartherapie
08-02: Dansvoorstelling gr. 5 t/m 8 in
de Poorterij
11-02: Studiedag, leerlingen vrij
18-02: Eerste rapport mee naar huis
19, 20 en 21-02: Rapportgesprekken
19-02: 8.15-8.45 uur: Spreekuur
Buurtzorg Jong

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 19 februari 2019.

