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Schoolfruit 

 
In de nieuwsbrief van 31-10-2017 
hebben we u geïnformeerd over de 
actie EU-Schoolfruit.  

Vanaf aanstaande woensdag, nemen 
de kinderen voor het 10-uurtje op de 
woensdag, donderdag en de vrijdag 
alleen drinken en geen eten mee naar 
school. Op de maandag en de dinsdag  
nemen zij wel iets (gezonds) te eten 
mee voor het 10-uurtje. 

Voor meer informatie: 
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoo
lfruit/Ouders/10-tips-voor-10.00-uur-
1.htm 

 
Voortgangsgesprekken 
Gisteren heeft u via social schools een 
uitnodiging ontvangen voor de 
voortgangsgesprekken. U kunt het 
gesprek zelf inplannen. Als u geen 
afspraak maakt zal de leerkracht een 
tijd aan u toewijzen. 
Tijdens dit gesprek praten we met u 
over de vorderingen van uw kind. 

                    
Voor groep 8 zal dit gesprek er iets 
anders uitzien i.v.m. het voorlopig 
advies dat tijdens het 
voortgangsgesprek wordt gegeven.  
 

Herinnering Ouderbijdrage 
Begin oktober heeft u een verzoek 
gehad voor het betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Een groot 
aantal ouders heeft deze rekening 
betaald, waarvoor hartelijk dank. 
In de maand december zijn er voor de 
ouderraad veel uitgaven, denk aan 
Sinterklaas en Kerst. Wilt u, als u de 
bijdrage nog niet heeft overgemaakt, 
dit één dezer dagen doen?  

 

 
Alvast hartelijk dank! 

 

 
All 4 Africa 

Op vrijdag 3 november zijn de zakken 
met kleding op gehaald voor de actie 
All4africa. De kledinginzamelactie is 
een gezamenlijke actie met OBS de 
Spelwert. We hebben  gezamenlijk 
992 kg opgehaald. Dit betekent een 
bedrag van € 297, 60. Dank jullie wel! 

 
Blokfluitles 

 
Wij verzorgen al jaren met veel plezier 
blokfluitlessen voor leerlingen vanaf 
groep 4. Dit jaar zijn er drie 
aanmeldingen voor het volgen van 
deze lessen, waarvan twee starters en 
één gevorderde leerling. 
Dit heeft ons (jammer genoeg) doen 
besluiten de lessen dit jaar niet te 
gaan geven.  
Wel gaan we onderzoeken/verkennen 
of er een ander soort muziekaanbod is 
om de leerlingen na schooltijd aan te 
bieden. U hoort van ons…. 
 

Welbevinden - speciale uitgave 
nieuwsbrief GGD 
De GGD heeft een speciale uitgave 
gemaakt van de nieuwsbrief met als 
thema 'Welbevinden'. 
Graag delen we deze nieuwsbrief met 
u, zie bijlage. 
 
Vorig jaar heeft CBS de Leiboom het 
themacertificaat 'Welbevinden' 
ontvangen. In deze nieuwsbrief wordt 
hier aandacht aan geschonken. 

 
Verkeer rondom de school 
Met regelmaat gebeurt het dat de 
verkeerssituatie rondom ons 
schoolgebouw gevaarlijk situaties 
oplevert.  

 In en om de school 
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Het te dicht parkeren bij het zebrapad; 
het dubbel parkeren bij ophalen van 
de kinderen; het parkeren op de 
parkeerplaatsen die bestemd zijn voor 
de busjes van de BSO; het te hard 
rijden; enz…. 
Voor een gedeelte worden deze 
onveilige situaties veroorzaakt door 
ouders die hun kind(eren) komen 
brengen en halen. 
 
Over bovenstaande situaties zijn we 
als Brede School in gesprek geweest 
met de politie Zaltbommel. 
We hebben de afspraak kunnen 
maken dat zij de komende weken de 
verkeerssituatie rondom het 
schoolgebouw zullen volgen.  

       

Eigenlijk vinden we het best heel 
jammer dat het op deze manier 
moet…. De veiligheid van de kinderen 
is toch een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid? 

 
Van wie? 
 

 
 
Deze fiets staat al geruime tijd in de 
fietsenstalling. Wij denken dat iemand 
de fiets zou moeten missen…… 
 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Helaas hebben wij van de 
schoolfotograaf een vervelend bericht 
ontvangen. In de achtergrond die 
gebruikt is bij de schoolfoto’s zit een 
oneffenheid die met het blote oog 
niet te zien is geweest. Dit is bij het 
bewerken van de foto’s zichtbaar 
geworden.  
Dit is een kwaliteit die Face 2 Face niet 
af wil leveren en zij stellen ons 
daarom in de gelegenheid om de 
individuele foto’s opnieuw door de 
schoolfotograaf te laten maken. 
We hebben hier inmiddels een nieuwe 
datum voor. Op maandag 20 
november a.s. zal de fotograaf onze 
school weer bezoeken en zullen de 
individuele foto’s en de broertjes en 
zusjes foto’s opnieuw gemaakt 
worden. Gelukkig zijn de klassenfoto’s 
niet met deze achtergrond gemaakt 
en hoeven dus niet opnieuw.  

We begrijpen dat dit heel vervelend is, 
maar zijn blij met de oplossing die ons 
geboden wordt. 
In de bijlage vindt u informatie vanuit 
de Ouderraad over de 
schoolfotograaf.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
15-11: Ouderraadvergadering 
15-11: MR vergadering 
20-11: Schoolfotograaf 
22-11 t/m 23-11: Tweedaagse directie           
CPOB (Heleen afwezig) 
28-11: 8.15-8.45 uur, Spreekuur                 
Buurt Zorg Jong 
30-11: Studiedag, leerlingen vrij 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 28 november. 

 

Hartelijke groet! 

Team de Leiboom 
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