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Nationale Buitenlesdag 10 april 
Op dinsdagochtend 10 april is het 
nationale Buitenlesdag. 
Op deze dag worden ’s morgens op de 
Leiboom een aantal lessen niet 
binnen, maar buiten gegeven. 

     
Dat bewegen en buiten zijn voor 
kinderen van groot belang is, wordt 
steeds meer erkend. Volgens 
deskundigen zijn er meer en meer 
aanwijzingen dat buitenles goed is 
voor kinderen.  
Deze buitenlesactiviteit sluit mooi aan 
bij de onderwijskundige ontwikkeling 
op onze school. Het ‘Actief Leren’, het 
bieden van een aantrekkelijke 
leeromgeving en het kiezen van 
diverse werkvormen bij de 
aanbieding/verwerking van de lessen 
zijn ontwikkelpunten die dit schooljaar 
voor ons als team centraal staan. 

 

Studiemiddag dinsdag 10 april 
Op 10 april hebben de leerlingen 
alleen de ochtend school, de middag is 
lesvrij. De leerkrachten hebben  deze 
middag een studiemiddag. 
 

Kinderboekenjury 

In het kader van leesbevordering/ 
boekpromotie is het een aanrader om 
mee te doen met de Kinderjury. Vanaf 
7 maart tot en met 16 mei 2018 kan er 
door de kinderen gestemd worden 
voor De Nederlandse Kinderjury 2018.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zij mogen stemmen op maximaal drie 
boeken die in het voorgaande jaar  
voor het eerst zijn verschenen.  In 
twee leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 
jaar en 10 t/m 12 jaar. De uitreiking 
van de Prijs van de Nederlandse 
Kinderjury vindt in juni 2018 plaats. 
Meer informatie is te vinden op 
https://www.cpnb.nl/campagnes/de-
nederlandse-kinderjury-2018.  
De kinderen kunnen stemmen op 
https://www.kinderjury.nl/boeken 

 

Laatste week schoolfruit 

 
In week 16, de week voor de 
meivakantie, krijgen de kinderen voor 
de laatste keer schoolfruit op 
woensdag , donderdag en vrijdag. 
Zoals u weet kiezen we als school voor 
een gezond ‘10-uurtje ‘.  
Als de kinderen na de meivakantie 
weer het eigen eten en drinken 
meenemen voor het ’10-uurtje’, 
zetten we traditie voort:  
iets te drinken in een beker en een 
stukje fruit om te eten. 
  

Oudertevredenheidpeiling  

                       
Veel ouders hebben deze peiling al 
ingevuld, dank hiervoor! 
Heeft u dit nog niet gedaan?  
Wij stellen het zeer op prijs om van 
alle ouders een reactie te ontvangen! 
De vragenlijst is te vinden door te 
gaan naar: 
https://www.scholenopdekaart.nl/on
derzoek/B2MJLYR  
De uitkomsten koppelen we natuurlijk 
aan u terug en worden gepubliceerd 
op de website van ‘Scholen op de 
kaart’. 

 

In en om de school 
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Kentalis 
Sinds begin van dit kalenderjaar 
hebben we als Brede School er nieuwe 
‘bewoners’ bij.  
Kentalis heeft, voor de voorschoolse 
groep, een lokaal en kantoorruimten 
in het middengedeelte van de 
laagbouw in gebruik genomen. 
In de bijlage vindt u een brief waarin 
zij informatie aan u geven m.b.t. hun 
werkzaamheden. 

 

 
De kledinginzamelingactie was weer 
een groot succes! Beide scholen 
hebben samen maar liefst 888 kg 
kleding ingezameld hetgeen een 
bedrag oplevert van € 266,39!          
                                             

 
Agenda 
10-04: 8.15-8.45 uur, Spreekuur BZJ 
10-04: Buitenlesdag 
10-04: Studiemiddag, leerlingen vrij 
17-04: Cito-Eindtoets groep 8 
18-04: Cito-Eindtoets groep 8 
18-04: Ouderraadvergadering 
19-04: Cito-Eindtoets groep 8 
19-04: Speelgoedmiddag gr. 1 en 2 
20-04: Koningsspelen 
23-04 t/m04-05: Meivakantie 
 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 8 mei. 
 

 
Bijlagen: 
Informatiebrief Kentalis 
Opbrengst All4Africa 
 
 

Berichten: 
Onder dit kopje ‘berichten’ vindt u 
informatie aangeleverd door externen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


