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Voorjaarsbraderie op 14 april ‘22 
 

 
Onze Leiboombraderie wordt, in 
principe, gehouden op 
vrijdagochtend in de Vredesweek. 
Door Corona hebben we de 
afgelopen twee jaar geen braderie 
kunnen organiseren. 
 
Nu de school weer open is voor de 
ouders hebben we dit schooljaar 
het tijdstip van de braderie 
verplaatst naar het voorjaar en 
samen laten vallen met de 
paasviering/paaslunch. 
 
Het basisidee achter onze braderie 
is dat leerlingen zelf activiteiten 
organiseren en zelf gemaakte 
spulletjes verkopen om zo geld te 
verdienen voor “het goede doel”. 

 
De opbrengst is deze keer geheel 
bestemd voor de kinderen uit de 
Oekraïne.  
 

 
 

 
U als ouders (en grootouders!) zijn 
van harte uitgenodigd om de 
koeken en snoepjes te komen 
nuttigen, de spelletjes te komen 
doen en de sfeer in de school te 
komen proeven. Tegen betaling 
uiteraard. U speelt dus een 
voorname rol in dit geheel. Onze 
braderie is ondertussen een echte 
schooltraditie geworden! 
 
De braderie start 14 april om 11.00 
uur. Om 10.30 uur begint de 
kaartverkoop voor de kinderen, 
deze wordt geregeld door de 
ouderraad. De braderie duurt tot 
13.30 uur.   

 
Hoe gaat het in zijn werk?  
De kleuters blijven in de groepen 
totdat de ouders of een bekende 
het kind komen ophalen. Dan kan 
het kind gaan deelnemen aan de 
verschillende spelletjes in de 
school. Als u niet kunt komen is 
het fijn als u even contact 
opneemt met de leerkracht 
(betreft groep 1 en 2), zodat zij 
weten dat uw kind bijvoorbeeld 
rond mag lopen met een broer of 
zus. Het is wenselijk dat de 
kinderen af en toe weer even in de 
groep komen om te helpen met de 
verkoop. De oudere kinderen 
regelen dit meestal onderling. Zij 
spreken met elkaar af hoe ze de 
kraam “bemannen”. 
 
 
 

 In en om de school 
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Tijdens de braderie worden 
activiteiten en artikelen betaald 
d.m.v. kruisjes op kaarten. Deze 
kaarten kunt u kopen in de 
middenruimte van de laagbouw en 
in de hal van het nieuwe gebouw. 
Er zijn kaarten van €2.50 en deze 
bevatten 10 “hokjes”. Voor een 
halve kaart betaalt u €1.25. De 
activiteiten of snuisterijen zijn 
geprijsd met 1x of 2x etc. De x 
staat voor een kruis dat de 
kinderen in het hokje zetten ten 
teken dat dit gebruikt is. Nadat de 
kinderen kaarten gekocht hebben, 
start de verkoop van de kaarten 
aan ouders en belangstellenden. 
 
Groep 8 draagt, in overleg met de 
ouderraad, zorg voor een 
restaurant/terras. Bij mooi weer 
kan deze activiteit op het plein 
plaats vinden. 
 
De ouderraad verzorgt de lunch 
voor de kinderen, ze krijgen een 
tegoedbon om wat lekkers te eten 
en te drinken te halen. Het 10-
uurtje wel graag zelf meenemen.  

Studiedag 4 april     

Op maandag 4 april hebben we 
een studiedag. ’s Ochtends gaan 
we onder leiding van een trainer 
van de Rolf Groep aan de slag met 
executieve functies. ’s Middags 
staan digitale geletterdheid en 
techniek op het programma. 
Hieronder vindt u in het kort wat 
informatie over de training 
executieve functies.  

 

Executieve functies staan aan de 
basis van ontwikkeling en leren. De 
executieve functies hebben, net 
zoals het fonologisch bewustzijn, 
veel invloed op het leren lezen. En 
de executieve functies zijn 
bepalender voor het algeheel 
functioneren dan het IQ. Ze 
hebben een directe invloed op de 
sociale ontwikkeling, de 
emotionele ontwikkeling en de 
werkhouding. Als de executieve 
functies zo belangrijk zijn, is het 
mooi als we ze bewuster in leren 
te zetten in ons onderwijs. Dat kan 
gedurende de hele basisschool 
maar juist ook in de onderbouw, 
omdat deze functies zich op jonge 
leeftijd snel ontwikkelen. 

 

Taal Thuis en op School 

10 bijeenkomsten binnenkort bij 
jou in de buurt! 

Hoe kan je je kind beter helpen 
met de taal, samen spelen, de 
computer en fit & gezond zijn? 

Meer weten? Klik op de link voor 
het filmpje! Daar lees je wie we 
zijn en hoe je je kunt aanmelden. 

Taalhuis Maasdriel: Ellen 
Bloemscheer tel 06-29462318 
Kompas/Leerhuis Zaltbommel: 
Odette Veldman tel 06-41234437 
Joke Verkuijlen tel 06-44614237 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

 
 
Herfstvakantie 24-10 t/m 28-10 
Kerstvakantie 26-12 t/m 06-01 
Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 24-02 
Pasen 07-04 t/m 10-04 
Meivakantie 24-4 t/m 05-05 
Hemelvaart 18-05 t/m 19-05 
Tweede Pinksterdag 29-05 
Zomervakantie 17-07 t/m 25-08 
 
De studie(mid)dagen zijn nog niet   
ingepland. Zodra deze bekend zijn, 
hoort u dit van ons.  
 

 

Agenda 
28-03: Weekopening Veertigdagentijd 
30-03: 8. 00 – 8.15 uur beweegcircuit 
30-03: MR vergadering 
31-03: Theoretisch verkeersexamen 
groep 7 
04-04: studiedag, alle leerlingen zijn 
vrij. 
04-04: OR vergadering 
05-04: Weekopening Veertigdagentijd 
05-04: Buitenlesdag 
06-04: 8.00 – 8.15 uur beweegcircuit  
06-04: boekenruilmarkt 
11-04: Weekopening Veertigdagentijd 
13-04: 8.00 – 8.15 uur beweegcircuit 
14-04: Paasfeest op school en 
voorjaarsbraderie, continurooster alle 
leerlingen vrij vanaf 14.00 uur 
15-04: Goede Vrijdag, alle leerlingen 
vrij 
17-04: Tweede Paasdag, alle 
leerlingen vrij.  

 
 
  
De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in de week van 18 april  
 
 
Hartelijke groet 
Team CBS de Leiboom 

https://youtu.be/25MCJJmAs3E
https://kompasbommelerwaard.nl/activiteit/taal-thuis-en-op-school/

