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Via Social Schools delen we in deze
periode informatie met u over de
activiteiten die op onze school plaats
vinden op weg naar het Paasfeest.
Afgelopen dinsdag was de eerste
weekopening in de veertigdagentijd.
Het thema deze week was: ‘Spreken’.
In de kuil lag een weg van
voetstappen. We hebben met elkaar
besproken waar die voetstappen voor
staan, wat dit betekent. Langs de weg
komt elke week een nieuw symbool te
liggen, deze week was het symbool
een ‘spreekwolk’, bekend vanuit
boeken en strips.

We hebben met elkaar gesproken
over carnaval, hoe dit in relatie staat
tot Pasen.
Voor meer informatie, zie de
weekbrief geplaatst op Social Schools
op dinsdag 12 maart.

Stakingsdag 15 maart 2019
In de nieuwsbrief van 5 februari heeft
u informatie ontvangen vanuit CPOB
m.b.t. de landelijke stakingsdag van 15
maart. Als team hebben we besloten
deze dag niet te gaan staken, de
kinderen van de Leiboom hebben deze
dag dus ‘gewoon’ les.
Dit is niet omdat wij het eens zijn met
de ontwikkelingen van dit moment.
De grote problemen rondom het
leraartekort, het ervaren van
werkdruk, het aantrekkelijk
maken/houden van ons beroep, zijn
ook voor ons wezenlijke
aandachtspunten. Bovenstaande
punten zijn nog wel steeds onderwerp
van gesprek. Dit maakt dat wij, op dit
moment, niet bereid zijn tot staken en
de onderhandelingen zoals ze nu
gevoerd worden willen afwachten.

Beweegcircuit

Red een kind
Berichten:
Post van onze adoptiekinderen

De opbrengst van afgelopen maand
voor red een kind is € 71.05 Dit brengt
het totaal dit schooljaar op €179.22
Onder het kopje ‘berichten’ vindt u
een bericht van onze adoptiekinderen.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwsbrief 13 maart 2019

In deze periode van het schooljaar
worden de plannen gemaakt voor
volgend jaar. Het is heel fijn om een zo
duidelijk mogelijk beeld te hebben van
de nieuwe 4-jarigen die onze school
gaan bezoeken. Voor onze school is
het daarom fijn als kinderen tussen
hun tweede en derde verjaardag
worden aangemeld.

Met een daverend startschot hebben
we vanmorgen het beweegrondje
laten ontwaken uit haar winterslaap.
Iedereen in groep 6 had een
beweegrondje getekend, super leuk.
Dus het rondje heeft een paar mooie
nieuwe elementen gekregen.
Benieuwd wat groep 6 volgende week
gaat verzinnen.
Ondanks de regen hebben zo'n 35
bikkels meegedaan. De eerste fiches
zijn gespaard in de spaarpijpen.
Op naar de groene lijn, zodat je groep
voor €100 aan buitenmaterialen mag
uitzoeken.

Dansdagen onderbouw

Agenda

Op dinsdag 19 maart (groepen 1 en 2)
en op donderdag 21 maart (groepen 3
en 4) hebben de kinderen uit de
onderbouw een dansdag op school.
Deze dag wordt georganiseerd door
de ‘Culturele Commissie Zaltbommel
Stad’.
De kinderen gaan deze dag onder
leiding van vakdocenten een dans
instuderen, kostuums maken en een
decor ontwerpen. Aan het einde van
de dag laten de kinderen elkaar zien
waar ze de hele dag aan hebben
gewerkt. Dit wordt gedaan door een
voorstelling te geven op het grote
podium in de gymzaal van de
hoogbouw.

13-03: 20.00 uur, OR vergadering
14-03: 8.00-8.45 uur, Spreekuur
Cesartherapie
15-03: Creamiddag gr. 5 t/m 8
18-03: Weekopening Veertigdagentijd
20-03: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit
20-03: 19.30 uur, MR vergadering
22-03: Creamiddag gr. 5 t/m 8
25-03: Weekopening Veertigdagentijd
28-03: 19.30-20.30 uur, Ouderavond
groep 6
29-03: Ophaaldag kleding All4africa

Tevens bezoeken de kinderen deze
week de dansvoorstelling “1-2tjes”.
(dinsdag 19 maart groepen 3 en 4,
woensdag 20 maart groepen 1 en 2)
Deze voorstelling wordt uitgevoerd in
de speelzaal van onze school door het
dansgezelschap “de Stilte”.

Creamiddagen
Op vrijdag 15 maart start de nieuwe
serie van drie creamiddagen voor de
leerlingen uit de bovenbouw.

De kinderen gaan de komende drie
vrijdagmiddagen weer koken,
knutselen, timmeren, dansen etc.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s :
Dankjewel voor alle hulp!

All4africa

Als Brede School de Zandkampen
nemen we deel aan de
kledinginzamelactie voor ‘All4Africa’.
Volgende week worden de
kledinginzamelzakken met de
kinderen meegegeven. Laatste
inleverdag is donderdag 28 maart.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 26 maart 2019.

Berichten:

