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In en om de 
school 

 
Start van het schooljaar 
We zijn het schooljaar goed gestart. 
Heel fijn was het om alle kinderen 
weer gezond en blij terug te zien na 
zes weken zomervakantie. Ook 
goed om u als ouder, in de school, 
weer te kunnen ontmoeten.  
 

 
 
Gisteren hebben we, volgens de 
Leiboomtraditie, het schooljaar 
ingeluid met een viering in de St. 
Martinuskerk. We zijn lopend naar 
de kerk gegaan. De oudste 
kinderen, hand in hand, met de 
jongste kinderen van de school. Een 
lange stoet kinderen, geweldig om 
te zien. Het was een fijne viering.  
 

 
 
Aan al deze kinderen mogen we dit 
schooljaar het onderwijs 
verzorgen. Wij gaan dit op een 
enthousiaste en uitdagende manier 
doen en we gaan er samen met de 
kinderen en u als ouders een mooi, 
goed en leerzaam schooljaar van 
maken. Wij hebben er veel zin in! 

 
 
Schoolkalender  
De kinderen hebben afgelopen 
week de schoolkalender mee naar 
huis gekregen. De kalender bevat, 
naast praktische informatie, data 
van vrije dagen en speciale 
activiteiten. 
 

 
 
Communicatie  
Om u zo goed mogelijk te 
informeren en te betrekken bij het 
onderwijsleerproces van uw kind, 
maken wij gebruik van Social 
Schools. Social Schools werkt met 
een groepsgebonden gedeelte 
waarop informatie wordt 
doorgegeven door de leerkracht 
van de groep waarin uw kind zit. Op 
deze manier kunt u ‘meekijken’ en 
meelezen met wat er in de groep 
gebeurt aan activiteiten. 
In verband met de regelgeving 
rondom de AVG mogen wij geen 
groepslijsten meer delen met de 
leerlingen uit een groep waarop 
adresgegevens staan. In Social 
Schools is het mogelijk om uw 
contactgegevens in te voeren. Op 
deze manier is het toch mogelijk 
om, als u dit wilt, uw 
contactgegevens te delen met de 
leerlingen uit de groep.  
 
Studiedag maandag 10-10 
Op maandag 10 oktober zijn de 
leerlingen vrij. Als Leiboomteam 
hebben wij dan een studiedag van 
de stichting CPOB, waar onze 
school aan verbonden is. Samen 
met de collega’s van alle andere 
scholen hebben we een dag die 
gevuld is met allerlei activiteiten 
rond het thema identiteit. Bent u 
benieuwd naar de stichting? Meer 
info op https://www.cpob.nl/ 

http://www.deleiboom.nl/
https://www.cpob.nl/


 

Verlof aanvragen 
Wanneer een afspraak voor uw 
kind(eren) bij de tandarts/ huisarts/ 
ziekenhuis etc. echt niet gepland 
kan worden na schooltijd, is het de 
bedoeling dat u een verlofbriefje bij 
ons inlevert. U kunt dit via onze 
website downloaden en thuis 
invullen. U kunt ook bij onze 
gastvrouw Berna of via de 
groepsleerkracht een verlofbriefje 
vragen. Het is fijn als het minimaal 
7 dagen van tevoren op school 
ingeleverd wordt. Onze 
administratief medewerkster 
Monique van Hooft is er op 
maandag en dinsdag. Dan kan zij de 
aanvragen verwerken en weten de 
leerkrachten er ook tijdig vanaf. 
Dank voor uw medewerking hierbij.  
De link naar onze website voor 
meer informatie hierover en naar 
het verlofbriefje vindt hieronder.  
https://www.deleiboom.nl/praktis
che-informatie/verlof-en-verzuim/ 
 

 
 
Traktaties 
Er mag bij verjaardagen weer 
getrakteerd worden. In de 
coronaperiode was dit lange tijd 
niet mogelijk. Uw kind mag zelf 
bepalen wat hij/zij wil trakteren, 
gezond trakteren heeft onze 
voorkeur. Maak de traktaties niet 
te groot. Het is niet nodig om voor 
de juffen iets anders/extra's mee te 
geven. Trakteren is echt iets voor 
de kinderen uit de eigen groep. 
 

 

Buurtzorg Jong 
In de bijlage vindt u een 
voorstelbrief van Meike Habets. Zij 
is voor onze school het 
aanspreekpunt van Buurtzorg Jong. 
U kunt haar ook op  school vinden 
tijdens het inloopspreekuur van BZJ 
(zie voor data onze 
schoolkalender).  
Daarnaast is ze bereikbaar via 06 
53295672 of via 
m.habets@bzjong.nl 
 

 
 

Iedereen is anders (liedje) 
 

Iedereen is anders,  
niemand is als jij 

Iedereen is anders,  
jij bent jou en ik ben mij 

Iedereen is anders,  
dat is nou eenmaal zo 

Iedereen is anders, okido!  
 

Je bent misschien wat eigenzinnig 
Alleen jouw manier is goed 

Maar je moet goed begrijpen 
Dat iemand anders het anders doet! 

 
Iedereen is anders,  

niemand is als jij 
Iedereen is anders,  

jij bent jou en ik ben mij 
Iedereen is anders,  

dat is nou eenmaal zo 
Iedereen is anders, okido! 

 
God heeft ieder mens geschapen 

Bijzonder en heel speciaal 
Met een uniek karakter 

En zo verschillen we allemaal! 
 

Iedereen is anders,  
niemand is als jij 

Iedereen is anders,  
jij bent jou en ik ben mij 

Iedereen is anders,  
dat is nou eenmaal zo 

Iedereen is anders, okido! 

Agenda 
12-09: Start gezondheidsmaand 
12-09: OR vergadering 
14-09: 8.00-8.15 uur beweegcircuit  
14-09: MR vergadering 
17-09: start Vredesweek 
19-09: deze week opstartgesprekken 
20-09: 8.15-8.45 uur inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 
21-09: 8.00-8.15 uur beweegcircuit 
22-09: 8.00-8.45 uur inloopspreekuur 
kinderoefentherapie Eigenwijs 
28-09: 8.00-8.15 uur beweegcircuit  
04-10: Dierendag 
04-10: 8.15-8.45 uur inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 
05-10: Dag van de leraar 
05-10: 8.00-8.15 uur beweegcircuit 
05-10: start Kinderboekenweek Gi-Ga-
Groen 
06-10: fietskeuring vanaf groep 3 
10-10: studiedag, alle leerlingen vrij 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in 
de week van 3 oktober 2022.  
 

Namens het hele 
Leiboomteam wensen we 

alle kinderen en alle 
ouders een heel mooi 

schooljaar! 
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