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Oudertevredenheidpeiling  

              
Veel ouders hebben deze peiling 
ingevuld, heel hartelijk dank hiervoor!  
U gaf ons een 8, wij zijn hier blij mee! 
De uitkomst van de vragenlijst is te 
vinden door te gaan naar: 
https://www.scholenopdekaart.nl/Bas
isscholen/10157/Christelijke-
Basisschool-De-
Leiboom/categorie/Waardering 

Stakingsdag woensdag 30 mei 
Op woensdag 30 mei vindt de 
onderwijsstaking plaats in de 
provincies Gelderland en Overijsel.  
Op onze school zijn de leerlingen deze 
dag vrij i.v.m. een aan het begin van 
het schooljaar ingeplande studiedag. 
Op social schools is gisteren een 
bericht geplaatst door dhr. Heb 
Huibers, bestuurder van CPOB. In dit 
bericht geeft hij aan op welke wijze 
CPOB met de 
vervangingsproblematiek omgaat. 

 

MEER en BETER bewegen op  
de Leiboom! 
Dit bericht (zie ook social schools) en 
initiatief is afkomstig van Nout van der 
Velden, de vader van Mik (groep 3) en 
Nomi (groep 1/2 ). Hij kwam met 
onderstaand voorstel/idee. Als team 
hebben we gezegd hier zeker 
medewerking aan te willen verlenen. 
Dus graag u aandacht voor het 
onderstaande: 
------- 
Bewegen, spelen en sporten zijn 
geweldige manieren voor een kind om 
te leren. Het heeft direct effect op 
kwaliteiten zoals het inschatten van 
jouw mogelijkheden (risico’s 
inschatten), inzien van het 
ontwikkelproces, samenwerken, en 
nog veel meer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Daarbij stimuleert het de werking van 
het brein, waardoor het beter in staat 
is om te leren en prikkels te 
onderdrukken. 
Naast de goede kanten van bewegen, 
zien we landelijk ook de negatieve 
kanten van het MINDER en EENZIJDIG 
bewegen. Overgewicht wordt een 
steeds groter probleem en kinderen 
zijn vaker geblesseerd. 

 
Mede om bovenstaande redenen wil 
De Leiboom haar kinderen een extra 
beweegmoment bieden. Een leuk 
aanbod wat aanzet tot meer en beter 
bewegen. Samen met gemotiveerde 
ouders en betrokken partijen willen we 
de ideeën delen en tot een aanpak 
komen. 
 
Wil je als ouder een bijdrage leveren? 
Dat kan in eerste instantie door alleen 
al mee te denken. Later in het traject 
door mee uit te voeren. 
 
Op maandag 14 mei, van 19.30-20.30 
uur ben je van harte welkom in de Kuil 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
 

Doekoe-actie 

  
De Doekoe-actie, een initiatief van de 
COOP, heeft voor onze school een 
bedrag opgeleverd van 153,46 euro. 
Dit bedrag mag worden besteed aan 
uitbreiding van het 
buitenspelmateriaal. 
Iedereen die met zijn/haar munt(en) 
de keuze voor de Leiboom heeft 
gemaakt: Heel hartelijk dankjewel! 

 
 

In en om de school 
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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 
 

Schoolreisje donderdag 7 juni 
Donderdag 7 juni gaan de groepen 1 
t/m 7 op schoolreisje naar……Rhenen! 
In de bijlage vindt u aanvullende 
informatie. 

 
De Beestenbus 
Op donderdag 17 mei komt de 
Beestenbus van Ouwehands 
Dierenpark vol met dierenspullen op 
bezoek op de Leiboom. Zij verzorgen 
een boeiend, professioneel 
programma voor alle groepen. De 
Beestenbusprogramma’s zijn een 
leuke voorbereiding op het 
schoolreisje. Door gebruik van 
materialen om te voelen, zien en 
ruiken worden zintuigen geprikkeld. 
De professionele begeleider kan 
bovendien alle mogelijke vragen 
beantwoorden. 

 
Agenda 
08-05: 8.15-8.45 uur, Spreekuur BZJ 
09-05: Praktisch verkeersexamen gr. 7 
09-05: Bezoek Wethouder gr. 8 
10-05: Hemelvaartsdag, vrije dag 
11-05: Vrije dag 
 

 
14-05: 19.30-20.30 uur: Brainstorm 
bijeenkomst ‘Beter bewegen op de 
Leiboom’ (kuil/laagbouw) 
15-05: Atletiekdag groep 7 
17-05: 8.00-8.45 uur: inloopspreekuur 
Caesartherapie 
17-05: De Beestenbus 
20-05 en 21-05: Pinksteren 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 22 mei 2018. 
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Berichten: 
Onder dit kopje ‘berichten’ vindt u 
informatie aangeleverd door externen. 

 
Bommel Beachvolley 
Speciaal voor kinderen 
  
Op tweede pinksterdag, 21 mei 2018, 
op de markt in Zaltbommel.  
Iedereen vanaf groep 3 kan meedoen, 
je hoeft niet te kunnen volleyballen. 
Ook dit jaar komt oud-topvolleybalster 
Debora Kadijk met haar team ons 
leren beachvolleyballen! Hoe cool is 
dat! Na een clinic waarin je de fijne 
kneepjes leert, ga je deelnemen aan 
het toernooi waarin je 2 tegen 2 echt 
gaat beachvolleyballen. 
  
Je kunt je individueel inschrijven via 
Sjors Sportief of via www.vvphoenix.nl. 
De inschrijfkosten zijn 3 euro per 
persoon. Je krijgt hiervoor 3 uur 
sportieve pret, iets lekkers en een 
aandenken! 
 Daarbij kunnen alle kinderen de hele 
dag komen spelen met de 
JoinVolleybalTour, een pretpark met 
opblaasbare volleybalattributen. Dus 
neem je broertjes en zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes mee! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technobiel 12 mei in Zalt-
bommel 
Op zaterdag 12 mei staat van 09:00 
uur tot 16:00 uur de Technobiel van 
OTIB op het terrein van de Gamma in 
Zaltbommel. Dit is een mobiele 
experimenteer-ruimte, waarin 
leerlingen van de groepen 7 & 8 
(ongeveer 10 t/m 12 jaar) aan 
techniek kunnen proeven. Zo kun je 
bijvoorbeeld zien hoe een 3D-printer 
werkt. Ook zijn er de laatste 
technieken te vinden, zoals 
Augmented Reality (AR). Met AR-
technologie kun je iemand anders op  
afstand mee laten kijken en wer-ken. 
Naast deze voorbeelden zijn er nog 
diverse andere technische proefjes te 
doen. Leerlingen in de leeftijd 10 t/m 
12 zijn van harte uitgenodigd een  
kijkje te nemen. Hieronder nog een 
link met meer informatie over de 
Technobiel: 
https://www.otib.nl/voorlichting/basis
onderwijs/technobiel/  
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