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Avond4daagse     

    

Vanavond is de eerste wandelavond…. 
De komende week lopen een groot 
aantal leerlingen van onze school mee 
met de Avond4daagse. De ouderraad 
heeft, net zoals voorgaande jaren, de 
organisatie voor haar rekening 
genomen.  
De avondvierdaagse van 2018 kleurt 
oranje. De startplaatsen zijn dit jaar 
op: dinsdag 22 mei in Kerkdriel bij De 
Kreek, op woensdag 23 mei in Brakel 
bij Huis Brakel, op donderdag 24 mei 
bij dorpshuis Gerle’s End in Hedel en 
op vrijdag wordt er, traditiegetrouw, 
gestart  in Zaltbommel bij De 
Verdraagzaamheid en is de grote 
finale op de Markt. 
Elke avond verzamelen we op de 
vertrekpunten bij de Leiboom-vlag. 
Om als groep herkenbaar te zijn, 
dragen de lopers een hesje met het 
logo van de Leiboom erop.  
We lopen als groep van ‘de Leiboom’. 
Dit betekent dat, ook al lopen we niet 
als school, we ons wel aan de regels 
houden. We hopen dat 
ouders/begeleiders die met de 
kinderen meelopen er ook op toe 
willen zien dat er sportief, leuk en 
gezellig gewandeld wordt. 
De laatste avond worden de hesjes 
ingeleverd bij het in ontvangst nemen  
van de medaille. 
 

Info vanuit de MR 
 

      
De MR deelt graag informatie met u 
over de schoolontwikkeling. Deze 
week deelt ze, via social schools, 
informatie m.b.t. de ‘Sociale 
Veiligheid’ op de Leiboom. 
 
 

 
 
 
 

Stakingsdag woensdag 30 mei 
De teamleden van de Leiboom hebben 
unaniem besloten om op 30 mei a.s. 
geen actie te voeren. Er staat die dag 
voor onze school een studiedag 
gepland. De kinderen krijgen die dag 
al geen les. Het verzetten van deze 
dag  betekent voor ons als team extra 
werkdruk. En daar gaan de acties 
immers ook om, verlagen van de 
werkdruk. 
Maar allen zijn het erover eens dat de 
problemen groot zijn, dat wij die 
ervaren en dat het tekort aan 
leerkrachten voelbaar wordt, ook voor 
onze school. Tijdens ziekten hebben 
we recent klassen vrij moeten geven 
omdat er geen vervanging beschikbaar 
was. De regering heeft weliswaar 
gelden toegezegd en dat waarderen 
wij. Niet alles kan ineens, dat 
begrijpen wij ook. Maar dit is het 
begin. Om het werk van leerkracht 
aantrekkelijker te maken zal het 
salaris omhoog moeten en de 
werkdruk omlaag. Het begin is 
gemaakt en daar zijn we blij mee, 
maar het mag niet zo zijn dat het hier 
bij blijft. Dat signaal willen en moeten 
we blijven geven denken wij. 

 
MEER en BETER bewegen op  
de Leiboom! 
Op de eerste bijeenkomst, maandag  
14 mei, zijn 12 ouders geweest. Een 
opkomst waar we blij mee zijn.  
Het voorstel is om te komen tot een 
structureel extra beweegmoment 
buiten schooltijd (geen verlengde 
schooldag), maar wel aansluitend op  
en samen met de Leiboom. We 
beginnen de pilot kleinschalig met de 
potentie om uit te groeien. De 
ondersteuning van ouders is daarbij 
essentieel. Voor de zomervakantie zal 
er op woensdagochtend 6, 13 en 20 
juni een bewegingsactiviteit voor 
schooltijd plaats vinden. Deze start om 
8.00 uur ’s morgens. Via social schools 
wordt u hier verder over 
geïnformeerd. 
 

In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/
https://deleiboom.socialschools.nl/posts/584486/
https://deleiboom.socialschools.nl/posts/584486/


 

Schoolkamp groep 8 

 
Op dinsdagochtend 5 juni vertrekt 
groep 8 voor vier dagen, met 
begeleiders, naar Texel. 
Een jaarlijks terugkerende activiteit 
waar we met plezier een traditie van 
hebben gemaakt.  
De periode voorafgaand aan het 
schoolkamp vinden in de klas de 
voorbereidingen plaats. De kinderen 
verdiepen zich deze periode in de 
natuur, geschiedenis en de bevolking 
van het eiland. 
Ook vanaf deze plaats willen we groep 
8 een fijn kamp toewensen en we zien 
alle kinderen en begeleiders graag op 
vrijdag 8 juni weer vrolijk, gezond en 
met mooie verhalen terug in 
Zaltbommel. 

 
Schoolreisje donderdag 7 juni 
Donderdag 7 juni gaan de groepen 1 
t/m 7 op schoolreisje naar……Rhenen! 
Bij de vorige nieuwsbrief heeft u 
informatie over de schoolreis 
ontvangen. 

 
 
De Beestenbus 
Op donderdag 17 mei is de 
Beestenbus van Ouwehands 
Dierenpark vol met dierenspullen op 
bezoek geweest. Het 
‘Beestenbusprogramma’ was een 
leuke voorbereiding op het 
schoolreisje. Via social schools heeft u 
mee kunnen kijken en lezen over deze 
activiteit. 
 

 
 
 
 

Leerkrachtenverdeling 
schooljaar 2018-2019 
Groep 1/2D :  
Dyantha; ma., di., do, vr. 
Yvonne; wo. 
Groep 1/2GH:  
Gea;  ma. om de week, di., wo.    
Harriet; ma. om de week, do., vr.    
Groep 3: 
Anita; ma., di., wo., do. 
Yvonne; vr.                  
Groep 4: 
Trix; ma. om de week, di., wo. 
Juliette; ma. om de week, do., vr. 
Monique; 12 x op wo. 
Groep5: 
Annemieke; ma., di., wo. 
Susanne; 5 x op wo., do. en vr. 
Elly; 5 x op wo. 
Groep 6: 
Monique; ma., di. 
Annelieke: wo., do., vr. 
Groep 7: 
Martine; ma., di., wo. 
Elly; do., vr. 
Groep 8: 
Janine; ma., di. 
Lian; wo., do., vr. 
 
 

Agenda 
30-05: Studiedag, leerlingen vrij 
31-05: Ouderraadsvergadering 
05-06 t/m 08-06: Schoolkamp gr. 8 
07-06: Schoolreisje naar Rhenen 
12-06: Jan van Zeijltoernooi 
(uitwijkdatum 19-06) 
 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 5 juni 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen:  
-Wijkmarkt 
-Bommelweek-Zeepkistenrace 

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

 
Koorschool Senta 
Houd je van zingen? En lijkt een koor 
je wel leuk, maar wil je eerst weten of 
het wat voor je is? Kom dan nog voor 
de zomer Soundchecken bij Koorschool 
Senta! 
 
Wat is de Senta Soundcheck? 
Je doet mee met twee repetities en 
mag dan ook meezingen tijdens het 
zomerconcert van zaterdag 9 juni. 
 
Informatie en aanmelden: 
info@koorschoolsenta.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


