In en om de school
Opstartgesprekken
www.deleiboom.nl

Deze week en volgende week worden
de opstartgesprekken gehouden met
de leerlingen (vanaf groep 3) en hun
ouder(s).

In deze Nieuwsbrief
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±
* Dag van de sport, woensdag
19 september
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* Donderdag stoppen de lessen
om 14.30 uur

Waardevolle gesprekken waarbij het
ingevulde formulier van de leerling
leidend is in het gesprek.
Mooi en waardevol gesprek gewenst!

Uitgave 4 september 2018

Week van de positieve
gezondheid

Bewegingscircuit

* Agenda
* Volgende nieuwsbrief

Bijlagen:
* Extra Nieuwsbrief
Leiboombaderie
* Dag van de Sport
* Nieuwsbrief Spel&
naschools aanbod

Proeflokaal Junior is een mooie start
voor de week van de Positieve
Gezondheid, een initiatief van GGD
Gelderland-Zuid en de gemeente. Ook
onze school doet hieraan mee
Gezondheid betekent niet alleen een
gezond lijf maar ook: gelukkig zijn, bij
de maatschappij horen, doelen en
dromen hebben en jezelf accepteren.
Deze brede opvatting van gezondheid
wordt positieve gezondheid genoemd.

Zoals u heeft kunnen zien op de
schoolkalender start het
beweegrondje weer ! Op woensdag
5 september, morgenochtend, kunnen
de kinderen van 8.00-8.15 uur weer
deelnemen aan dit circuit.

ProefLOKAALjunior

De groepen 4, 5 en 6 bezoeken vrijdag
14 september ProefLOKAALjunior.
Tijdens het bezoek van een uur maken
de kinderen kennis met de oorsprong
van voeding, het proeven van
verschillende smaken, en hoe voedsel
wordt bereid. En dat allemaal met
verse producten uit onze
Bommelerwaard.

In de week van 17-21 september
wordt in de gemeente Zaltbommel en
in de gemeente Maasdriel de week
van de positieve gezondheid
gehouden. Positieve gezondheid is
een nieuwe manier van kijken naar
gezondheid. We kijken daarbij vooral
naar de kracht van mensen, in plaats
van naar hun beperkingen en/of
ziektes. Dus: Waar ben je goed in?
Waar krijg je energie van? Zit je lekker
in je vel? Wat zijn je dromen? Deze
onderwerpen staan op onze school
centraal in de week van de positieve
gezondheid.
De week van de positieve gezondheid
valt samen met de Vredesweek.
Als Leiboom schenken wij jaarlijks in
de Vredesweek aandacht aan de
manier waarop wij op school met
elkaar omgaan. Hierbij zijn onze
Leiboomregels onze ‘kapstok’.
In onze schoolgids en op de website
van ‘Scholenopdekaart’ vindt u meer
informatie over de Leiboomregels.
https://www.scholenopdekaart.nl/Bas
isscholen/10157/1138/ChristelijkeBasisschool-DeLeiboom/Schoolklimaat-en-veiligheid

Woensdag 19 september, dag
van de sport
Op woensdag 19 september, de
woensdag in de week van de
positieve gezondheid, vindt de
officiële opening plaats van het
bewegingscircuit.
Deze ochtend zullen vanaf 8.00 uur
topsporters op onze school aanwezig
zijn die voor de kinderen een gastles
en workshop verzorgen.
Graag delen we met u de sporten die
deze dag centraal staan (zie bijlage).
Als om 8.30 uur de workshops en de
clinics voor de kinderen starten, bent u
van harte welkom in de kuil.
Honoré Hoedt (6x Olympische Spelen
als coach) zal met u informatie delen
en in gesprek gaan over het belang
van bewegen.
Deze woensdag gebruiken we ook de
gymzaal voor de clinics. Fijn dat we
met onze buren, de Spelwert, een dag
hebben kunnen ruilen. Dit betekent
dat op de Leiboom de gymlessen op
dinsdag 18 september vervallen. Deze
dag gebruikt de Spelwert de gymzaal.

Leiboombraderie

Oproep groep 3

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 15 september.

Wij zijn op zoek naar strijkkralen en
naar lego-poppetjes. We hebben veel
lego, maar maar 1 poppetje.
Dus als iemand nog poppetjes over
heeft??? De kinderen uit groep 3 doet
u er een groot plezier mee!

Schoolfotograaf niet bij de
start van het schooljaar
De schoolfotograaf bezocht onze
school de laatste jaren aan het begin
van het schooljaar. De ouderraad, zij
initieert en organiseert deze activiteit,
heeft er dit jaar voor gekozen de
foto’s te laten maken in april.

Woensdag en donderdag geen
internet
In verband met de overgang naar een
andere netwerkbeheerder kunnen wij
deze week op woensdag en op
donderdag geen gebruik maken van
ons internet/computers.

Donderdag stoppen de lessen
om 14.30 uur

Op vrijdag 21 september wordt onze
jaarlijkse leiboombraderie gehouden.
Vanaf 9.30 uur bent u van harte
welkom om alle zelfgemaakte spullen
en het zelfgebakken lekkers te komen
zien, proeven én kopen.
De helft van de opbrengst van de
braderie gaat dit jaar de NSGK.
Dankzij de steun van onze donateurs
en vrijwilligers kan NSGK jaarlijks
honderden projecten voor kinderen
en jongeren met een handicap
mogelijk maken. Bijzondere projecten
die hen helpen zo zelfstandig en
volwaardig mogelijk te leven. Op de
website van de NSGK,
https://www.nsgk.nl/, vindt u
aanvullende informatie.

Volgende nieuwsbrief

In verband met de Seizoensopening
van CPOB (voor alle medewerkers)
stoppen aanstaande donderdag, 6
september, de lessen voor de
kinderen om 14.30 uur.

Agenda
week 36 en 37: Opstartgesprekken
05-09: 8.00-8.15 uur, Bewegingscircuit
06-09: 8.00-8.45 uur, Spreekuur
Cesartherapie
06-09: Lessen stoppen om 14.30 uur
12-09: 8.00-8.15 uur, Bewegingscircuit
14-09: ProefLOKAALjunior
14-09 t/m 21-09: Week van de
positieve gezondheid
18-09: 8.15-8.45 uur, Spreekuur
Buurt Zorg Jong
19-09: Dag van sport
21-09: Leiboombraderie

