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Start 2018 
Namens alle collega’s van de Leiboom 
wensen wij u: 
          Een mooi en gezond 2018!!        

 
 
Terugblik Kerstviering: 
 

     
 
Op donderdag 21 december hebben 
we in de St. Martinuskerk als school 
met  elkaar het Kerstfeest gevierd. 
Van deze viering zijn foto’s gemaakt 
door juf Susanne.  
U kunt de foto’s inzien door te gaan 
naar: 
https://myalbum.com/album/IW5XKy
PfrB11  

 
Hoofdluis 
Morgen, woensdag 10 januari, worden 
de kinderen gecontroleerd op het 
hebben van hoofdluis. 
Deze controle vindt iedere woensdag 
na een schoolvakantie plaats. Martine 
van Wieringen, lid van de ouderraad, 
coördineert deze activiteit. 
Wij zijn op zoek naar meer mensen… 
Bent u in de gelegenheid om mee te 
helpen? 

           
Graag doorgeven door een mail te 
sturen naar: 
ouderraadleiboom@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
Kentalis 
Deze week is Kentalis gestart met een 
voorschoolse groep (kinderen van 2-4 
jaar) in Brede school de Zandkampen. 
Het betreft het lokaal tegenover de 
trap en de kantoortjes op de eerste 
verdieping van de laagbouw. 
Kentalis is gespecialiseerd in 
onderzoek, advisering en begeleiding 
bij problemen met horen, taal en/of 
spraakontwikkeling. 
Mooi om te zien hoe het aantal 
gebruikers van de Brede school groeit! 

 
Ouderavond 
Op maandag 22 januari bent u van 
harte welkom op de ouderavond van 
onze Brede School.  
Het thema is: Mediawijsheid  

 
 
Deze avond zal verzorgd worden door 
Lieneke Westerink, leesmediacoach 
Bibliotheek Rivierenland. 
Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee 
klaar, we starten om 19.30 uur. De 
eindtijd is 21.00 uur  
 

Agenda 
11-01: 8.00-8.45 uur Inloop spreekuur 
Caesar therapie  
15-01: Ouderraad vergadering 
19-01: Crea-middag 
22-01: Ouderavond Brede School 
23-01: 8.15-8.45 uur Spreekuur BZJ 

 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 23 januari 2017 

 
 
 
 
 
 

 In en om de school 
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Berichten: 
 
Triple P 
In november is een cursus afgerond  
en de ouders die deel hebben genomen 
waren enthousiast . 
Dit maakt dat in februari weer een nieuwe 
cursus triple-p voor ouders van kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 11 jaar wordt gestart.  
In de bijlage vindt u de flyer met daarop de 
informatie. 

 
 
UiterwaardenCross 
Met vele vrijwilligers organiseren wij op 
zondag 28 januari voor de eerste keer De 
UiterwaardenCross op de uiterwaarden in 
het centrum van Zaltbommel, in de middag 
zullen er verschillende wedstrijden voor 
zowel dames als heren plaatsvinden op het 
gebied van Cyclocross en Mountainbike. 
 
In de ochtend is er ruimte voor de jeugd 
met laagdrempelige clinics en wedstrijden, 
gericht op het activeren van jeugd en 
enthousiasmeren voor de geweldige 
wielersport. Dit alles is te realiseren door 
een geweldige samenwerking met de 
gemeente Zaltbommel, het lokale 
bedrijfsleven en tientallen vrijwilligers. 
 
Hier onder een overzicht van de 
activiteiten gericht op de kinderen:  
 
CLINICS   10.00 - 12.00  
 GROEP 5 t/m 8 
 
Ervaren mountainbikers en veldrijdsters 
geven een leuke leerzame clinic, uiteraard 
mogen de kinderen hun eigen fiets 
(eventueel zijn er leenfietsen aanwezig) 
meenemen en zorgen wij voor de helmen. 
Gratis inschrijven kan via 
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/444
38/uiterwaardencross-zaltbommel  
 
WEDSTRIJDEN 
Van 11.45 uur tot 12.45 vinden er diverse 
laagdrempelige wedstrijden voor de jeugd 
van 8 t/m 16 plaats waaraan gratis 
deelgenomen kan worden. Inschrijven kan 
via www.uiterwaardencross.nl 

 
Met sportieve groet, 
 
Roland van de Werken 
Stichting Cyclocross Zaltbommel 

 
        
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


