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De Basisschool…. 
Een woord vooraf 
 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u 
uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  
Om als kind te kunnen groeien is persoonlijke aandacht, naast kennisoverdracht, van 
groot belang. Als team willen wij omzien naar de kinderen. Er kan pas sprake zijn van 
leren als het kind zich prettig en veilig voelt.  

 

Wij proberen een veilig en vriendelijk leefklimaat te scheppen waar ruimte is voor 
iedereen, hoe anders we soms ook zijn. Een goede en open sfeer vinden we belangrijk, 
zowel naar de kinderen, als naar ouders. Ouders zijn bij ons van harte welkom. U kunt bij 
ons vrij de school in lopen. De deuren staan voor u open. Als leerkrachten gaan we open 
met elkaar om. Wij proberen een duidelijk ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen. Dit trachten wij 
ook over te brengen op de kinderen. 
In mei 2017 hebben we het certificaat ‘Gezonde School’ toegekend gekregen op het 

deelgebied ‘Welbevinden’.  

                                   
Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij 
werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten proberen om zoveel mogelijk 
aspecten in de ontwikkeling van uw kind aan te spreken om die zo optimaal mogelijk te 
helpen ontwikkelen. 
De praktische informatie voor dit schooljaar, zoals schooltijden, vakanties, gymroosters 
en adressen zijn in deze kalender opgenomen. 

 
Ook op onze website, www.deleiboom.nl, kunt u veel informatie over de school vinden. 
Actuele informatie, zoals onze nieuwsbrief, plaatsen wij daarop. Om u mee te laten 
beleven wat de kinderen op school beleven gebruiken wij een gesloten internet 
toepassing: Social Schools.   
 



augustus 2017
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1. Brede School de Zandkampen 
 
Als Brede School is er gezamenlijk beleid ontwikkeld. De Leiboom heeft als visie hierop 
dat je samen sterker staat. Samen heb je meer middelen en meer expertise en kun je 
meer betekenen voor de kinderen in de omgeving.  
Elk jaar hebben we met alle gebruikers een projectweek, waarin we met een gezamenlijk 
thema werken.  
We maken ook gebruik van zogenaamde combinatiefunctionarissen. Deze mensen zijn in 
dienst van de gemeente en voeren projecten uit met de scholen en de ‘naschoolse’ 
voorzieningen. Denk hierbij aan sportverenigingen en culturele instellingen. De 
leerlingen kunnen ook  gebruik maken van het  naschoolse aanbod georganiseerd en 
aangeboden door Spel&, de organisatie waar de combinatiefunctionarissen onder vallen.  
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2. Leerkrachten en groepen 2017-2018 
 
groep 1/2 YJ juf Dyantha van Zijl en juf Juliëtte Verschoor  
groep 1/2GH juf Gea de Kort en juf Harriët van Hemert 
groep 3AY juf Anita Smits en juf Yvonne Mooring 
groep 4TD juf Trix Hofman en juf Dyantha van Zijl 
groep 5MS juf Annemieke Vos en juf Susanne Poortvliet 
groep 6EA juf Monique Lamper en juf Annelieke van Dijk 
groep 7MG juf Martine van Alphen en juf Elly Crielaard 
groep 8JL juf Janine van Heck en juf Lian Oomen 
 
Intern begeleiders      juf Marian Verstappen (onderbouw) 
                                       juf Janine van Heck (bovenbouw) 
 
 
 
 

3. Schooltijden 
 
Onderbouw 
groep 1 t/m 4 maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 08.30 - 12.00 

woensdagochtend 08.30 - 12.15 
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 13.00 - 15.00 
woensdag- en vrijdagmiddag vrij 

 
Bovenbouw 
groep 5 t/m 8 maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 08.30 - 12.00 
 woensdagochtend 08.30 - 12.15 
 maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 13.00 - 15.00 
 woensdagmiddag vrij 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017 
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018 
Goede Vrijdag en Pasen 30 maart, 1 en 2 april 2018 
Meivakantie  23 april t/m 4 mei 2018 
Hemelvaartsweekend 10 en 11 mei 2018 
Pinksteren 20 en 21 mei 2018 
Zomervakantie 9 juli t/m 20 augustus 2018 
 
Vrije middag op vrijdag 22 december 2017 en op 6 juli 2018. 
(middag voor de kerstvakantie en een middag voor de zomervakantie). 
Dit cursusjaar zijn er voor de leerkrachten ook een aantal studie(mid)dagen gepland 
(zie schoolkalender). 
 
 
 
Studiedagen 2017-2018  
dinsdag 3 oktober 2017 
donderdag 30 november 2017 
woensdag 30 mei 2018 
            
Studiemiddagen 2017-2018 
donderdagmiddag 7 september 2017 
dinsdagmiddag 7 november 2017 
donderdagmiddag 8 maart 2018 
dinsdagmiddag 10 april 2018 
 
Op donderdag 29 maart 2018 is er een continurooster in verband met de Paasviering. De 
kinderen krijgen deze dag een lunch op school en zijn om 14.00 uur uit. 
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5. Bereikbaarheid 
 
Telefoon 
De school is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 0418-513145. Meestal 
krijgt u Berna van Os, onze gastvrouw, aan de telefoon. U kunt uw boodschap aan  
haar doorgeven. Voor het spreken met de leerkrachten moet u voor- of na- schooltijd 
bellen. 
 
Het doorgeven van wijzigingen van uw adres/mobiel telefoonnummer/ 
e-mailadres 
Wij hebben uw adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig voor de 
leerlingenadministratie. In geval van ziekte of ongeval van uw kind willen wij u graag onder 
schooltijd kunnen bereiken. Het is daarom belangrijk dat als u verhuist, ook binnen 
Zaltbommel, u dit aan ons doorgeeft. Wanneer u overdag op een ander adres dan het 
huisadres bereikbaar bent, willen wij dat ook graag van u weten. U kunt de wijziging(en) 
per e-mail doorgeven aan secretariaat.leiboom@cpob.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ziekmelding / extra verlof 
 
Ziekmelding 
Ziekmeldingen kunt u, voor schooltijd, doorgeven aan onze gastvrouw, Berna van Os 
tussen 08.00 – 08.30 uur. Meld u ook even als uw kind deze dag zou overblijven, dan kan 
uw kind afgemeld worden. 

 
Extra verlof 
Ouder(s)/ verzorger(s) van leerplichtige kinderen dienen zich te houden aan de 
vastgestelde vakantieperiodes. Toestemming voor extra vakantieverlof moet schriftelijk 
worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier ‘extra verlof’ bij de 
schoolleiding. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de gastvrouw of is te  downloaden via de 
website. De school is beslissingsbevoegd. De school neemt zijn  besluit, vanzelfsprekend, 
binnen de kaders van de wet.  
 
Indien ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de schooldirectie (toch) hun 
kinderen laten verzuimen vanwege het vieren van vakantie, zal school hiervan melding 
maken bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.  

U kunt het aanvraagformulier bij de directie afgeven of u kunt het formulier digitaal 
verzenden ter attentie van h.post@cpob.nl. U krijgt antwoord per e-mail of u wordt 
gebeld. Deze mail wordt ook doorgestuurd naar de leerkrachten, zodat zij op de hoogte 
zijn van uw aanvraag. 
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7. Brengen en ophalen van de kinderen 
 
Brengen van de kinderen 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen een kwartier voor schooltijd naar binnen. De 
ouders mogen de kinderen van deze groepen naar de klas brengen. Als een leerkracht 
pleinwacht heeft, dan blijft de groep buiten, omdat er anders binnen geen toezicht is.  
Ophalen van de kinderen 
Ouders worden verzocht buiten het hek te wachten op hun kinderen. De groepen 1 en 2 
worden door de leerkracht naar het hek van het kleuterplein begeleid. De andere groepen 
komen zelfstandig naar buiten. 
 
Op de fiets 
Wij verzoeken de kinderen om niet te fietsen op het schoolplein en in de fietsenstalling. 
Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken achter het hoge schoolgebouw. Zet de fiets 
nooit voor een deur in verband met het vrijhouden van vluchtwegen. Als school zijn we 
niet verantwoordelijk voor de bij de school gestalde 
fietsen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen hun fiets parkeren bij het hek van de 
kleuteringang. 
 
Toezicht 
Het toezicht op de kinderen van alle groepen begint een kwartier voor de aanvang van 
de schooltijd. De schoolbel gaat 5 minuten voor het begin van de lessen. De leerlingen 
moeten dan naar binnen gaan. Daardoor kan er precies op tijd met de lessen begonnen 
worden. Vanaf dat moment kan er door de school verantwoording gedragen worden 
voor het gebeuren op het plein en in de school. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. Overblijven en naschoolse opvang 
 
Overblijven en Naschoolse opvang   
Er is op school de mogelijkheid voor ieder kind om tussen de middag over te blijven. 
Hiervoor hebben wij het ‘Smallsteps’ ingehuurd. Zij regelen onze ‘Tussen schoolse 
Opvang’ oftewel de TSO. Smallsteps werkt met overblijfmedewerkers. Er zijn 
overblijfregels vastgesteld voor de ouders en de kinderen, die gebruik willen maken 
van de mogelijkheid tot overblijven. De kosten van het overblijven bedragen 
ongeveer € 3,00 per kind per keer. Er zijn regelingen met strippenkaarten.  

 
Smallsteps verzorgt ook onze voor- naschoolse opvang. In meerdere ruimtes in onze 
school is voor en na schooltijd en in de vakanties de mogelijkheid voor kinderen om 
gebruik te maken opvang. Bij de gastvrouw is een formulier verkrijgbaar waarmee u 
uw kind kunt opgeven. Smallsteps verstuurt vervolgens de informatie en de nota’s 
aan de ouders. Smallsteps heeft een coördinator aangesteld voor de TSO. Zie voor 
adresgegevens achterin deze schoolkalender. 

 

9. Eten en drinken op school 
 
Drinken en fruit  
Als school stellen we het op prijs dat de kinderen als “10 uurtje” fruit en/of drinken, in niet 
te grote hoeveelheden, mee naar school nemen. Wij willen voorkomen dat kinderen 
snoeperijen of koek mee nemen. Wilt u op de beker of op de doosjes een naam zetten? 
Tevens verzoeken wij u kind(eren) geen pakjes drinken mee te geven, dit om een grote 
afvalberg te voorkomen. Drinken kunt u meegeven in een beker of flesje dat opnieuw te 
gebruiken is. 
  



december 2017
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10. Leerlingbegeleiding op de Leiboom 

De begeleidingsstructuur van de Leiboom is er op gericht dat leerlingen les krijgen van 
hun groepsleerkracht. De leerkracht kan overleggen met de intern begeleider, de taal- 
leesspecialist of de rekenspecialist over een leerling of een hulpvraag stellen. Samen met 
één van hen kijkt de leerkracht wat voor die leerling in die situatie nodig is. Wij nemen in 
geval van ‘handelingsverlegenheid’ in de meeste gevallen meteen de ouders mee in de 
gesprekken. Samen weten we meer, wij zijn partners in de begeleiding van uw kind. Zo 
zien wij het graag.  

Daarnaast is de intern begeleider de persoon die de extra zorg van leerlingen 
coördineert. De taken die daar onder vallen zijn het volgen van de resultaten in het 
leerlingvolgsysteem, hulp bieden aan de leerkracht bij het opstellen van een groepsplan, 
coördineren van de gesprekken met orthopedagoog, de gedragsspecialist of 
deskundigen vanuit het samenwerkingsverband. 
Indien een kind in aanmerking komt voor een arrangement van het 
samenwerkingsverband, zal de intern begeleider hiervoor een aanvraag doen voor het 
toekennen van extra middelen voor een leerling zoals bijvoorbeeld het inzetten van 
externe deskundigheid. Er is dan altijd sprake van handelingsverlegenheid die de school 
aantoonbaar zelf niet op kan lossen. De directie gaat over de inzet van het personeel, 
ook in deze situaties.  

Er is twee wekelijks overleg met de directeur over de onderwijskundige koers van de 
school, over leerlingenzaken en nieuwe ontwikkelingen.  

Voor aanvullende informatie zie onze ‘Schoolgids 2017-2018’, in te zien door te gaan 
naar de website van onze school www.deleiboom.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Inschrijving van nieuwe leerlingen  

Wanneer mag een leerling naar school?  
Voordat uw kind 4 jaar geworden is, mag het maximaal 10 dagdelen als gast op de 
school aanwezig zijn (bezoekregeling). In overleg met de leerkracht van uw kind 
kunnen deze dagen worden ingepland.  
 
Wanneer is een kind leerplichtig? 
De leerplicht geldt vanaf de eerste schooldag van de volle maand die volgt op de 5e 
verjaardag van de leerling. Vanaf die dag moet de leerling naar school. In de 
periode dat een leerling 5 jaar oud is, mag hij/zij 5 uren per week thuisgehouden 
worden. Hiervoor moeten de ouders een afspraak maken met de directeur van de 
school. Deze 5 uren per week mogen niet opgespaard worden tot een langere 
aaneengesloten periode. Bijvoorbeeld voor een extra vakantie. Indien een leerling 
langer dan 5 uren per week thuis zou moeten blijven, dan kan de directeur – na een 
schriftelijk verzoek van de ouders - hiervoor toestemming geven tot maximaal 10 
uren per week. Zo schrijft de leerplichtwet het voor. Vanaf het 6e jaar zijn alle 
leerlingen volledig leerplichtig. 
 
Inschrijven van de leerling 
Vanaf de leeftijd van 4 jaar mag uw kind op school komen. De inschrijving vindt 
eerder plaats. Voor de school is het prettig als de inschrijving rond de tweede 
verjaardag  van het kind plaatsvindt. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 
directie. Tijdens een kennismakinggesprek krijgt u voorlichting en een rondleiding 
door de school. Vooraf krijgt u, indien gewenst, een informatiepakket toegestuurd.  
 
Als u uw kind aanmeldt bij onze school, krijgt u ongeveer drie maanden voordat uw 
kind 4 jaar wordt, bericht van ons in welke groep het kind geplaatst is en krijgt u 
een uitnodiging voor de bezoekregeling. Uw zoon of dochter mag, voordat hij/zij 
vier jaar wordt in een aantal dagdelen op bezoek komen om kennis te kunnen 
maken met zijn/haar leerkracht en klasgenootjes. De afspraak voor de bezoekdagen 
kunt hierna zelf maken met de leerkracht. 
 
Zie voor meer informatie de digitale schoolgids op onze website: 
www.deleiboom.nl 
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12. Gespreksmomenten met ouders 

De groepsleerkracht is op de Leiboom degene die dagelijks met uw kind werkt. Hij of zij 
is dan ook uw eerste aanspreekpunt op school. U bent van harte welkom met uw vragen 
of informatie. De groepsleerkracht zal zelf incidenteel contact met u opnemen als er iets 
is waar wij met u over willen spreken. Naast onderstaande contactmomenten kunt u als 
ouder regelmatig informele contacten hebben met de leerkrachten (dit geldt voor alle 
leerjaren). Soms is het zinvol ook eens wat langer en intensiever met een leerkracht te 
praten over uw kind. Dit kan zowel op verzoek van de ouders, als op verzoek van de 
leerkracht. 

Intakegesprek 
Bij de start in groep 1 vindt een intakegesprek plaats tussen ouders en leerkracht van de 
nieuwe leerling die bij ons op school gaat starten. Tijdens dit gesprek kunt u de 
leerkracht vertellen wat u belangrijk vindt om haar door te geven bij de start van de 
schoolperiode. De leerkracht zal u het een en ander vertellen over de  organisatie in de 
kleutergroep (hoe ziet de dag eruit? Wat eten en drinken we tijdens het ‘tienuurtje’? hoe 
geef je als ouder door wanneer je kind tussen de middag op school eet? de gymles….) 

Groepsinformatieavonden 
In de eerste weken van het schooljaar wordt er voor de groepen 1 /2, 3 en 8 een 
ouderavond gehouden, waarin u kennis kunt maken met de leerkracht. Op deze avonden 
krijgt u informatie over het nieuwe schooljaar, een overzicht van de leerstof en heeft u 
de mogelijkheid vragen te stellen. 

Opstartgesprekken 
We starten het schooljaar met een ‘opstartgesprek’. Tijdens dit gesprek gaan we met u 
als ouder(s) en uw kind in gesprek en bespreken de kansen en mogelijkheden om er een 
succesvol schooljaar van te maken.  Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn er vanaf 
groep 3 opstartgesprekken voor alle leerlingen en ouders. De gesprekken duren 
maximaal 10 minuten. Ter voorbereiding wordt thuis door de ouders een vragenlijst 
ingevuld en ook uw kind mag een vragenlijst invullen. 

In het opstartgesprek kunnen u en uw kind de leerkracht die dingen vertellen, waarvan u 
denkt dat het goed is voor de leerkracht om te weten. Op deze manier bespreken we 
met elkaar de kansen en mogelijkheden voor een succesvol schooljaar. Dus niet de 
leerkracht, maar uw kind en u als ouder zullen vooral aan het woord zijn. Dit is voor ons 
als leerkrachten enorm waardevolle informatie, waaruit ook afspraken kunnen 
voortvloeien.  

 

 

 

 

Rapportgesprekken 
In februari hebben we het rapportgesprek, waarin we met u en uw kind praten over de 
leerresultaten. Een gesprek over het laatste rapport is optioneel en is op initiatief van de 
ouder of de leerkracht. Voorafgaand aan het gesprek krijgt het kind het rapport mee 
naar huis. U kunt dit rapport dan bekijken ter voorbereiding op het gesprek.  

Algemene ouderinformatieavond 
Tijdens het schooljaar wordt er rond een thema een informatieavond voor alle 
belangstellende ouders gehouden. Het betreft onderwerpen die ons, en hopelijk ook u, 
actueel bezighouden. 

Voor aanvullende informatie zie onze ‘Schoolgids 2017-2018’, in te zien door te gaan 
naar de website van onze school www.deleiboom.nl 
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ma di wo do vr za zo  

   1 
inloop spreekuur 
Caesar therapie 
8.15 - 8.45 uur 

2 
crea-middag 

3 4  5 

5 6 
spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 

7 8 
speelgoedmiddag 
groepen 1 en 2 

9 
- juffendag groep 1/2 
 
- Leiboomtheater 
  XXL 

10 11  6 

12 
voorjaarsvakantie 

13 
voorjaarsvakantie 
juf Monique L. jarig 

14 
voorjaarsvakantie 

15 
voorjaarsvakantie 

16 
voorjaarsvakantie 

17 
voorjaarsvakantie 

18 
voorjaarsvakantie 

 7 

19 20 
eind advies gr.8 
juf Marian jarig 

21 
eind advies gr.8 

22 23 24 25  8 

26 
1e rapport  
mee naar huis 

27 
- spreekuur 
  Buurtzorg Jong 
  8.15 - 8.45 uur 
 
- rapportgesprekken 

28 
- rapportgesprekken 

     9  

februari 2018 februari 2018



13. Gymrooster 2017/2018  
   

Het gymrooster staat ook op onze website : www.deleiboom.nl 
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08:30 - 09:15 uur 
  

 

  
Leiboom - groep 4 
Spel&   

09:15 - 09:55 uur 

 

Leiboom - groep 4 
  

Leiboom - groep 3 
Spel&   

09:55 - 10:35 uur 
  

Leiboom - groep 6 
  

Leiboom - groep 6 
Spel&   

10:35 - 11:15 uur 
  

Leiboom - groep 5 
  

Leiboom - groep 5 
Spel&   

11:15 - 12:00 uur 
  

Leiboom - groep 7 
  

Leiboom - groep 7 
Spel&   

12:00 - 13:00 uur PAUZE 

13:00 - 13:45 uur 
  

Leiboom - groep 3 
  

Leiboom - groep 8 
  

13:45 - 14:30 uur 
  

 
  

 
  

14:30 - 15:15 uur 
  

 Leiboom - groep 8 
      

 
 
Gymnastiekkleding 
Voor de gymnastiekles van de groepen 3 t/m 8 is het beslist noodzakelijk dat uw kind 
andere kleding bij zich heeft dan die waarin het de hele dag op school zit. Nodig zijn 
gymschoenen die niet buiten gedragen worden. 
Geen balletschoentjes; deze zijn te glad en daarom bij gymnastiek gevaarlijk. Voor kleding 
kunnen de kinderen gebruik maken van een korte broek, T-shirt of gympakje. De kleding 
wordt na afloop van de les mee naar huis genomen. Vanuit het oogpunt van hygiëne is het 
noodzakelijk de kleding regelmatig te wassen en niet verpakt in een plastic zak te laten 
staan tot de volgende gymles. 
 

 

 

 

 

Douchen 
Wij stellen de kinderen van groep 6 t/m 8 in de gelegenheid om te douchen. Als de 
kinderen willen douchen moeten ze daarvoor zelf een handdoek meenemen. 
 
 
Binnenspelen voor de kleuters in de speelzaal 
Zoals u weet, spelen wij met de kleuters ook binnen in het speellokaal. Binnen trekken de 
kinderen hun schoenen en kousen uit en gymmen op blote voeten. Ze mogen ook 
balletschoentjes (met stroeve zool) meebrengen of gymschoenen zonder veters (het 
strikken vergt te veel tijd). Speciale gymkleding voor de kleuters is niet nodig. De kleuters 
gymmen in hun ondergoed. 
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ma di wo do vr za zo  

   1 
inloop spreekuur 
Caesar therapie 
8.15 - 8.45 uur 

2 3 4  9 

5 6 7 8 
studiemiddag 
leerlingen zijn 
‘s-middags vrij 

9 10 11 10 

12 13 
spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 

14 15 16 17 18 11 

19 20 21 22 23 24 25 12 

26 27 
spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 

28 
Ophaaldag kleding 
All4Africa 

29 
Paasviering 
continurooster 
alle leerlingen zijn 
vrij vanaf 14.00 uur 

30 
Goede Vrijdag 
 
alle leerlingen 
zijn vrij 

31  13 

maart 2018 maart 2018



 
14. Algemene informatie 
 
Spaarproject 
Iedere maandag wordt in de klas of tijdens de gezamenlijke weekopening geld opgehaald 
wat door de kinderen wordt meegebracht. Het geld wordt besteed aan onze twee 
adoptiekinderen. Aan het begin van het schooljaar, in de vredesweek, wordt de Leiboom-
Braderie gehouden. De opbrengst van deze braderie wordt besteed aan een goed doel. Dit 
is ieder jaar een ander doel. De ouderraad doet elk jaar een voorstel. De ouderraad maakt, 
samen met de directie de keuze waaraan dit geld besteed gaat worden. In de nieuwsbrief 
wordt hierover nadere informatie verstrekt.  
 
Speelgoedmiddag   
Voor de groepen 1 en 2  is het elke donderdagmiddag voor een vakantie speelgoedmiddag. 
Dit betekent dat de kinderen dan speelgoed van thuis mee mogen nemen om mee te 
spelen. De data van de speelgoedmiddagen zijn opgenomen in de schoolkalender. 
 
Merken van kleding 
Het is prettig als u jassen, laarzen, regenpakken, gymschoenen, handdoeken, gymkleding 
van een naam of merkteken voorziet.  
 
Gevonden voorwerpen 
Voor vragen over gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gastvrouw. Kleine 
voorwerpen zoals sleutels en sieraden worden bewaard bij de gastvrouw in de hoogbouw. 
 
Uitnodigingen kinderfeestjes 
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet in de klas worden uitgedeeld. Dit om 
eventuele teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact met …. 
 
15. Schoolteam CBS De Leiboom 
 
Martine van Alphen m.vanalphen@cpob.nl 
Dyantha van Zijl d.vanzijl@cpob.nl 
Annelieke van Dijk a.vandijk@cpob.nl 
Janine van Heck  j.vanheck@cpob.nl 
Harriët van Hemert h.vanhemert@cpob.nl 
Trix Hofman t.hofman@cpob.nl 
Monique van Hooft m.vanhooft@cpob.nl 
Gea de Kort g.dekort@cpob.nl 
Monique Lamper m.lamper@cpob.nl 
Natalie Linders n.linders@cpob.nl 
Yvonne Mooring y.mooring@cpob.nl 
Lian Oomen l.oomen@cpob.nl 
Berna van Os b.vanos@spelwert.nl 
Heleen Post h.post@cpob.nl 
Elly Roelofsen e.roelofsen@cpob.nl 
Susanne Poortvliet s.poortvliet@cpob.nl 
Anita Smits a.smits@cpob.nl 
Juliëtte Verschoor j.verschoor@cpob.nl 
Marian Verstappen  m.verstappen@cpob.nl 
Annemieke Vos a.vos@cpob.nl 
 

16. Medezeggenschapsraad  
 
e-mailadres: mr@cpob.nl 
Oudergeleding 
Bertil van Hemert  
Henrieke van der Lugt  
Inge van Kooten  
Personeelsgeleding 
Lian Oomen l.oomen@cpob.nl 
Marian Verstappen  m.verstappen@cpob.nl 
Gea de Kort g.dekort@cpob.nl 
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ma di wo do vr za zo  

      1 
1e Paasdag 

13 

2 
2e Paasdag 
juf Heleen jarig 

3 4 5 
inloop spreekuur 
Caesar therapie 
8.15 - 8.45 uur 

6 7 8 14 

9 10 
- spreekuur Buurtzorg 
Jong 8.15 - 8.45 uur 
-  studiemiddag alle ll. 
   zijn  ‘s-middags vrij 

11 12 
theoretisch 
verkeersexamen 
gr.7  

13 14 15 15 

16 17 
CITO eindtoets 
gr.8 

18 
- CITO eindtoets 
  gr.8 
 
- OR-vergadering 

19 
- CITO eindtoets 
  gr.8 
- speelgoedmiddag 
  groepen 1 en 2 

20 
Koningsspelen 

21 22 16 

23 
meivakantie 

24 
meivakantie 

25 
meivakantie 

26 
meivakantie 

27 
meivakantie 
Koningsdag 

28 
meivakantie 

29 
meivakantie 

17 

30 
meivakantie 

      18 

april 2018 april 2018



17. Ouderraad 
 
De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen op de leden-
vergadering, zij zijn na 2 jaar herkiesbaar en kunnen ten hoogste 6 jaar lid zijn. 

Samenstelling ouderraad       
Op de jaarvergadering van de ouderraad wordt de nieuwe samenstelling van de 
raad bekend gemaakt. U krijgt nader bericht over de ouderbijdrage. Dit is een 
vrijwillige bijdrage om allerlei activiteiten mogelijk te maken zoals bijv. het 
schoolreisje.   
 
Richard Blom  
Debby van Dongen (penningmeester)  
Patricia van Duijn  
Monique Groeneveld  
Helma Kers  
Corinda Koolwijk  
Heleen Maij  
Patricia Pelle  
Wies Spoelder  
Martine van Wieringen  
Christa van Zwol (voorzitter) 

e-mailadres: ouderraadleiboom@gmail.com 
 
Het team wordt door Gea de Kort en Yvonne Mooring vertegenwoordigd in de ouderraad. 
Voor data ouderraad vergaderingen, zie de schoolkalender.  
 
Ieder schooljaar helpen veel ouders mee in de school. Die hulp wordt door de leerkrachten 
zeer op prijs gesteld. Indien er in het komend schooljaar door de onderwijsgevenden weer 
een beroep op u gedaan wordt, wilt u dan eens nadenken of helpen op school ook iets 
voor u is? 
 
Verkeersouders 
Op onze school zijn verkeersouders actief. Ze zijn mede aanspreekpunt als het gaat om 
zaken die de verkeerssituatie rondom de school betreffen. Zij overleggen met de 
verkeersouder(s) van de openbare school “de Spelwert”, vragen informatie bij 3VO en 
treden in contact met de gemeente indien nodig. Zij worden ook betrokken bij het 
overleg van de verkeerssituatie rondom de school. Ook wordt er regelmatig een project 
geïnitieerd.  
e-mailadres: verkeersoudersleiboom@gmail.com  
 

18. Informatie van school/Social Media /publicatie foto’s 
 
Informatie mee naar huis 
Om u zo goed mogelijk te informeren maken wij mogelijk gebruik van Social schools en 
van onze website. Als er documenten zijn die met de kinderen mee naar huis worden 
gegeven, doen wij dat op een vaste tijd en wel bij voorkeur op de dinsdag. Vergeet u niet 
bij wijziging van uw e-mailadres, dit aan onze administratie 
(secretariaat.leiboom@cpob.nl) door te geven. Wij kunnen u anders niet garanderen dat 
u tijdig wordt geïnformeerd. 
 
Social Schools 
Sinds januari 2015 werken wij actief met Social Schools om u als ouder te betrekken bij het 
onderwijs van uw kind. Social Schools werkt met een klasgebonden gedeelte waarop 
informatie wordt doorgegeven door de leerkracht van de groep waarin uw kind zit. Op 
deze manier kunt u ‘meekijken’ en lezen wat in de groep van uw kind voor activiteiten zijn 
geweest. Het is mogelijk voor u te reageren op deze berichten. U bent zo op een directe 
manier betrokken bij het onderwijsleerproces. We gebruiken Social Schools ook om 
schoolgebonden informatie aan u door te geven. 
Zo wordt bijvoorbeeld de tweewekelijkse Leiboomnieuwsbrief via Social Schools verspreid. 
 
Publicatie adressen en telefoonnummers 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een leerlingenlijst met daar op de namen en 
adressen van de klasgenootjes van uw kind. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw adres- 
en telefoonnummer hierop vermeld staan, dient u dit zo spoedig mogelijk aan het begin 
van het schooljaar door te geven aan de groepsleerkracht.  
 
Publicaties foto’s van uw kind(eren) op Social Schools en op de website 
Op Social Schools en op de website van de school (www.deleiboom.nl) worden met 
regelmaat foto’s geplaatst van schoolse activiteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft,  
dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie  
 

19. Gebruik van mobiele telefoon 
 
De school is telefonisch altijd bereikbaar en de kinderen mogen, zo nodig, vanuit school 
bellen. Er is daarom in principe geen noodzaak een mobiele telefoon mee naar school te 
nemen. Bovendien is er sprake van een duur kwetsbaar apparaat, dat gemakkelijk stuk of 
verloren kan raken. Om deze redenen zijn mobiele telefoons op school niet gewenst. 
Aanvullende informatie vindt u in onze schoolgids. 
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ma di wo do vr za zo  

 1 
meivakantie 

2 
meivakantie 

3 
meivakantie 

4 
meivakantie 
 
 
Nationale 
Dodenherdenking 

5 
meivakantie 
 
 
Bevrijdingsdag 

6 
meivakantie 

18 

7 8 
spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 

9 
praktisch 
verkeersexamen 
groep 7 

10 
Hemelvaartsdag 

11 
alle kinderen zijn 
vrij 

12 13 19 

14 15 
atletiek dag gr.7 
(uitwijkdatum 22-06) 

16 17 
inloop spreekuur 
Caesar therapie 
8.15 - 8.45 uur 

18 19 20 
1e Pinksterdag 

20 

21 
2e Pinksterdag 

22 
- spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 
- start avond4daagse 
  thema ‘oranje’ 

23 24 25 26 
juf Harriët jarig 

27 21 

28 29 30 
studiedag 
alle leerlingen 
zijn vrij 

31 
- juf Martine jarig 
 
- OR-vergadering 

   22 

mei 2018 mei 2018



20. Randdiensten 

Schoolarts 
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Gelderland Zuid, locatie Rivierenland, de leerlingen tijdens de schoolperiode. Zij 
volgen de kinderen in hun groei en ontwikkeling. Uw kind zal meerdere malen, tijdens 
zijn/haar schooltijd, worden uitgenodigd voor een algemeen gezondheidsonderzoek. 
Deze onderzoeken vinden op school plaats, in de spreekkamer bij de kleuteringang 
van de laagbouw. Voor telefoonnummers van de GGD zie hoofdstuk ‘randdiensten 
adressen’. 
 
Buurtzorg Jong Bommelerwaard 
Eenmaal in de veertien dagen houdt Nancy de Jong, van Buurt Zorg Jong 
Bommelerwaard, spreekuur op onze school (in de middenruimte van de laagbouw).  
Zij is gezinsbegeleider en is aanspreekbaar voor kleine en grote vragen over opvoeding  
of andere gezinszaken. U kunt haar gewoon aanspreken, bellen 06-20564801 of 
 e-mailen n.vanoss@bzjong.nl is ook mogelijk.  
De spreekuren zijn te vinden op de schoolkalender. 
 
Het inloopspreekuur Caesar Kinderoefentherapie 
Het inloopspreekuur Kinderoefentherapie zal elke eerste donderdag  van de maand 
plaatsvinden tussen 08.15- 08.45uur.  
Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen stellen rondom het bewegen van uw kind 
betreffende alle onderdelen van de motoriek (evenwicht, grove motoriek, fijne 
motoriek, balvaardigheid) en dagelijkse vaardigheden als klimmen/klauteren, fietsen, 
zwemmen, knutselen, schrijven, sport/gym. De data vindt u op onze schoolkalender. 

21. Randdiensten Adressen 

GGD Rivierenland - schoolartsendienst   
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen 
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel 
Algemeen telefoonnummer: 088-1447300 
telefoon: 0344-698700 
www.ggdgelderlandzuid.nl 
 

GGD Rivierenland - schoollogopedie 
Contactpersoon: mevrouw Angret Findhammer 
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen 
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel 
telefoon: 06-46805005 
 

 
 
 
Buurtzorg Jong 

Buurtzorg Jong Zaltbommel Stad 
contactpersoon: Nancy van Oss 
telefoon: 06-12597553 
e-mail: n.vanoss@bzjong.nl  
e-mail: zaltbommelstad@bzjong.nl  
telefoon: 06-20564801 
 

Schooladvies- en begeleidingsdienst ”Marant”  
Postbus 198 
6660 AD Elst 
telefoon: 0481-439300 e-
mail: post@marant.nl/receptie@marant.nl 
www.marant.nl 
 

BNT-Consult; Expertisecentrum voor onderwijs 
psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren 
  Oenselsestraat 27 
  5301 EN Zaltbommel 
  telefoon: 0418-514443 

  e-mail: info@bnt-consult.nl 
www.bnt-consult.nl 
 

               De Meierij SWV primair onderwijs Ondersteuningseenheid                      

               
Bommelerwaard              

                              
Contactpersoon: de heer W.J. van Wijngaarden                                           

                               
Wielkamp 1 

                               
5301 DB Zaltbommel 

                               
telefoon: 06-13268442 

                               
www.demeierij-po.nl 

Onderwijsinspectie  

                                
Inspectie van het onderwijs 

                 Bezoekadres: Spoorlaan 420, 5038 CG,Tilburg 
                 Correspondentieadres: Postbus 88, 5000 AB,Tilburg 
                 Telefoon: 088-6696000 
                 info@owinsp.nl 
                 www.onderwijsinspectie.nl 
                 Voor vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
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ma di wo do vr za zo  

    1 2 3 22 

4 5 
schoolkamp gr.8 
 
spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 

6 
schoolkamp gr.8 

7 
schoolkamp gr.8 
 
excursie schoolreisje   
gr.1 t/m gr. 7 

8 
schoolkamp gr.8 

9 10 23 

11 12 
Jan van Zeyl 
toernooi 
(uitwijkdatum 19-06) 

13 14 
inloop spreekuur 
Caesar therapie 
8.15 -8.45 uur 

15 16 17 24 

18 19 
spreekuur 
Buurtzorg Jong 
8.15 - 8.45 uur 

20 21 22 
juf Trix jarig 

23 24 25 

25 
2e rapport 
mee naar huis 

26 27 
rapportgesprekken 
facultatief 

28 29 30  26 

juni 2018 juni 2018
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ma di wo do vr za zo  

      1 26 

2 3  
- spreekuur Buurtzorg 
Jong 8.15 - 8.45 uur 
-  musical en 
   afscheidsavond gr.8 

4 
- ouderbedankochtend 
 
-  laatste schooldag 
   gr. 8 

5 - inloop spreekuur 
      Caesar therapie 
      8.15 - 8.45 uur 
- wisselmoment; kennis-
making nieuwe groep  

6 
eindviering 
alle leerlingen 
zijn ‘s-middags vrij 

7 8 27 

9 
start zomervakantie 
tot 17-08-2018 

10 11 12 
juf Yvonne jarig 

13 14 15 28 

16 17 18 
juf Annelieke jarig 

19 
juf Natalie jarig 

20 
juf Gea en  
Monique v.H. jarig 

21 22 
juf Elly jarig 

29 

23 24 25 26 27 28 29 30 

30 31      31 

juli 2018 

16 17

23 24

30 31

juli 2018
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ma di wo do vr za zo  

  1 2 3 4 5 31 

6 7 8 9 10 11 12 32 

13 14 15 16 17 
einde 
zomervakantie 

18 19 33 

20 
start 
schooljaar 2018-2019 
 
 

21 22 23 24 25 26 34 

27 28 29 30 31   35 

augustus 2018 

11 12

18 19

augustus 2018




