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Ouderbedankochtend 
We hebben de goede gewoonte om 
aan het einde van een schooljaar de 
(hulp)ouders te bedanken. Op 
woensdag 4  juli staat om 10.00 uur de 
koffie/thee klaar in de middenruimte 
van de oudbouw.  U bent van harte 
welkom!  
Vanaf 10.30 uur is er in de kuil, in het 
bijzijn van de leerlingen van groep 8 
die deze ochtend hun laatste 
schooldag hebben, een 
‘Leiboomtheater’.   
De leerlingen van alle groepen komen 
om de beurt langs om de leerlingen 
van groep 8 gedag te zeggen en de 
hulpouders te bedanken.  
 

Interactief voorlezen 4 juli 
Woensdagochtend a.s. is het 
interactief voorlezen voor de kinderen 
van groep 4. U als ouder bent daarbij 
van harte uitgenodigd. Het is 
interessant om te zien hoe 
leesmediacoach Lieneke met de 
kinderen in gesprek gaat tijdens het 
voorlezen. Er is ook gelegenheid om 
na het voorlezen vragen te stellen 
over allerlei aspecten van lezen. Ze 
vertelt in ieder geval iets over de 
zomerdip en over dyslexie en het 
Makkelijk Lezen Plein. 
We hopen u allen te begroeten. De 
koffie/thee staat klaar! 
 

Wisselmoment 
Aanstaande donderdag gaan de 
kinderen van 10.45 uur tot 12.00 uur 
kennismaken met hun nieuwe juf en 
het lokaal waar ze volgend schooljaar 
les zullen krijgen. Deze ochtend zullen 
ook kinderen die tussentijds 
instromen de ochtend op school zijn. 
Na afloop van het wisselmoment 
ontvangen de leerlingen een lijst 
waarop de voor- en achternaam van 
de klasgenootjes staan vermeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Privacywetgeving  
In verband met de nieuwe privacy 
wetgeving mogen wij als school geen 
adresgegevens meer verspreiden 
onder onze leerlingen. Om als 
ouder(s) toch met elkaar in contact te 
kunnen treden kunt u zelf uw 
adresgegevens en telefoonnummers 
uitwisselen via Social Schools. U heeft 
dan alleen inzage in de adres- en 
telefoongegevens van de groep 
leerlingen van uw zoon of dochter. 
 

Schoolkalender 
Op de eerste maandag na de 
zomervakantie, krijgen de kinderen de 
schoolkalender voor het nieuwe 
schooljaar mee naar huis. 
De digitale versie van de 
schoolkalender is vanaf de laatste 
vakantieweek te zien op de website 
van de school. 
Ook op de website in te zien: onze 
schoolgids 2018-2019. 
 

Gevonden voorwerpen 

 
De kast met gevonden voorwerpen is 
behoorlijk vol. Het verbaast ons iedere 
keer weer hoeveel kleding, tassen, 
bekers enz. niet worden opgehaald.  
Is uw kind op school iets kwijt 
geraakt? Neem gerust eens een kijkje 
in de kast ‘gevonden voorwerpen’.  
U vindt de kast in de gang bij de 
peuterspeelzaal (hoogbouw, bij 
binnenkomst links af….) 
De laatste week voor de 
zomervakantie wordt de kast 
opgeruimd en gaat de inhoud die nog 
goed en bruikbaar is, naar de 
kringloop. 

 

In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

 
De vakantieBieb 

Het zomercadeautje van de 
Bibliotheek 

 
Lekker lezen in de vakantie? Met de 
VakantieBieb neem je ruim 60 e-books 
overal mee naartoe. Dat scheelt weer 
boeken sjouwen. Je kunt de app 
downloaden van 1 juli t/m 31 
augustus. Ook als je geen lid bent van 
de Bibliotheek! 
Er zijn 30 e-books voor volwassenen 
en 30 e-books voor de jeugd 
beschikbaar. Daarnaast staan er in het 
kader van VakantieLuisteren 5 
luisterboeken in de LuisterBieb. Nieuw 
dit jaar is de categorie e-books voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar.  
En dat helemaal gratis!  
Veel leesplezier! 
 
 

Extra bewegen vanaf 
september hervat..... 
De evaluatie van de activiteit ‘Meer en 
Beter bewegen op de Leiboom’ heeft 
plaats gevonden . De uitkomst van 
deze pilot was positief. 
De afgelopen drie woensdagen 
hebben kinderen met plezier 
deelgenomen aan het 
bewegingscircuit.  
We hebben besloten volgend 
schooljaar  met deze activiteit verder 
te gaan. Vanaf woensdag 5 september  
hebben de kinderen van 8.00-8.15 uur 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan deze activiteit. 
Een ‘dankjewel’ voor dit 
ouderinitiatief! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eindviering-Start Vakantie 
Op vrijdag  6 juli sluiten we het 
schooljaar om 9.30 uur af met een 
viering in de St. Martinuskerk. 
We gaan hier met alle kinderen 
lopend naar toe. De jongste leerlingen 
aan de hand van de oudste leerlingen. 
Rond 10.30 uur zijn we weer terug bij 
school en ronden we het laatste stukje 
van het schooljaar af. 
 
Vanaf 12.00 uur start voor iedereen 
de zomervakantie! 
 

 
 
U als ouders wil ik mede namens het 
team, bedanken voor de 
samenwerking het afgelopen 
schooljaar. 
Voor nu een heel fijne vakantie 
gewenst! 
 
We zien u en uw kinderen graag weer 
terug op maandag 20 augustus! 

 
Een hartelijke groet, 

Team de Leiboom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 

03-07: Afscheidsavond groep 8 
04-07: Ouderbedankochtend 
04-07: Uitzwaaien groep 8 
05-07: Wisselmoment groepen 
05-07: Speelgoedmiddag gr. 1 en 2 
06-07: 9.30 uur; Eindviering 
             St. Martinuskerk 

 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende, eerste nieuwsbrief van 
het nieuwe schooljaar verschijnt op 
dinsdag 21 augustus 2018 
 
Bijlagen:  
geen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deleiboom.socialschools.nl/posts/667043/

