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Brede Schoolproject 
Kinderboekenweek 
Deze week is er volop aandacht voor 
de Kinderboekenweek. Het thema is 
Bibberen. Hierbij kunt u denken aan 
wetenschap en techniek, zoals geluid, 
maar ook bijvoorbeeld aan 
kriebelbeestjes in de natuur. 
Samen met de andere gebruikers van 
onze Brede School: basisschool de 
Spelwert, Peuterspeelzaal ‘de 
Paddenstoel’ en Smallsteps 
(VSO,TSO,BSO) staat dit thema 
centraal in de vorm van een 
projectweek.  

        
Mad Science heeft op maandag de 
opening verzorgd. Op maandag en 
dinsdag hebben de medewerkers van 
Mad Science in iedere klas een 
workshop verzorgd. Zij zullen op 
maandag en dinsdag aanwezig zijn. 

 
Spaart u mee voor de 
schoolbieb? 
 

 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 
organiseert Bruna de actie: ’Sparen 
voor je schoolbieb’. Wij willen graag 
het (voor)lezen van kinderboeken 
stimuleren en zouden het leuk vinden 
om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met 
de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoe meer ouders er meedoen, hoe 
meer boeken we kunnen uitzoeken. 
Hoe werkt de schoolbieb-actie? 
*U koopt van 4 t/m 15 oktober een 
kinderboek bij de Bruna in 
Zaltbommel en levert de kassabon 
voor 1 november in op school. In de 
middenruimte van de laagbouw en 
van de hoogbouw staat een 
schoenendoos waarin de kassabon 
gestopt kan worden. 
*De school levert de kassabonnen in 
bij de Bruna en ontvangt een 
waardebon. 
*De school mag t/m 16 december 
2017 voor 20% van het totale                
kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken bij Bruna. 
 
Bovendien komt Bruna op vrijdag 13 
oktober met een kraam in de beneden 
hal van de hoogbouw staan van 11.00 
uur tot 13.30 uur om kinderboeken te 
verkopen. U kunt gezellig komen 
snuffelen en u mag uw  
kind uit de klas halen om mee te 
zoeken. 
Veel leesplezier! 

 
Leiboombraderie 
De braderie heeft dit jaar het mooie 
bedrag van 1766,80 opgeleverd. De 
helft van dit bedrag, € 883,40 is 
bestemd voor de Hussein Foundation. 
Op maandag 23 oktober komt Ellen 
Raaijmakers van de Hussein 
Foundation ’s morgens om 8.30 uur 
tijdens de weekopening de cheque in 
ontvangst nemen.  

 
Adoptiekinderen 
We hebben als CBS de Leiboom twee 
adoptiekinderen. Voor deze kinderen 
wordt op maandagochtend geld 
ingezameld.  
In de bijlage vindt u een brief die we 
hebben ontvangen via ‘Red een kind’ 
van Ranviv Kumaz, één van onze 
adoptiekinderen. 
 

 In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

 
 
Kindermonitor GGD 
 

                 
De Kindermonitor is een onderzoek 
naar de gezondheid, het welzijn en de 
leefstijl van kinderen tussen 0 en 12 
jaar. De GGD voert dit onderzoek elke 
4 jaar uit voor de gemeenten in de 
regio Gelderland-Zuid.      
Voor het onderzoek is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk ouders de 
vragenlijst van de Kindermonitor 
invullen voor hun kind. 
De vragenlijst kunt u vinden door te 
gaan naar de link 
www.kindermonitoropschool.nl  

 

Actie schoenmaatjes 
 

 
Ook dit schooljaar verlenen we als 
school onze medewerking aan de actie 
‘Schoendoos’, geïnitieerd door 
Edukans. 
https://www.edukans.nl/over-
edukans/onze-organisatie/  
Uw kind ontvangt aanstaande 
woensdag een schoenendoos en een 
flyer met informatie over de actie en 
een schoenendoos. De doos mag 
versierd worden zodat het een echt 
cadeau wordt! Wat er in de doos kan 
en mag, staat op de flyer. U bent niet 
verplicht om de doos helemaal te 
vullen. Op het inzamelpunt wordt 
gekeken wat er eventueel nog nodig is 
om toe te voegen voordat verscheping 
plaats vindt.  
De dozen worden opgehaald rond 11 
november (Sint Maartensfeest, feest 
van delen). 

 
 

 
 
Hoofdluiscontrole, hulp 
gevraagd  
Elke woensdag na de vakantie 
controleren we met een groep ouders 
alle kinderen van de school op 
hoofdluis. Een groot deel van deze 
hulpouders stopt binnenkort omdat 
hun kind(eren) naar de middelbare 
school gaat. We zoeken daarom 
versterking; vele handen maken licht 
werk.  
Het gaat om de woensdag na elke 
schoolvakantie van 8.30 tot 9.00 uur 
en soms is er een hercontrole na 3 
weken in de klassen waar hoofdluis is 
aangetroffen..  
Voor vragen en aanmeldingen kunt u 
terecht bij  
Martine van Wieringen via e-mail 

ouderraadleiboom@gmail.com.  
 
Ouderbijdrage 2017-2018 
Vandaag is er een brief van de  
ouderraad mee gegeven met de 
kinderen. In de brief staat hoe u de 
vrijwillige ouderbijdrage voor dit 
schooljaar kunt overmaken naar de 
rekening van de Ouderraad. Van dit 
geld worden allerlei activiteiten 
bekostigd.  
Wij willen u vragen de betalings-
termijn, zoals genoemd in de brief, 
aan te houden.  
 

Agenda 
10-10: Ouderraadsvergadering 
09-10: Start projectweek /    
            Kinderboekenweek 
12-10: Speelgoedmiddag gr. 1 en 2 
13-10: Einde projectweek  
            11.00-13.30: Boekenkraam   
                                    Bruna 
13-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 31 oktober. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Berichten: 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u informatie van: 
 
* Nieuwsbrief Spel& 
* Blokfluitles 
* Hoofdluis 
* Naschools aanbod Mad Science 
 
 
Wij wensen kinderen en 

ouders een fijne 

herfstvakantie! 

 

Hartelijke groet,  

Team de Leiboom 
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