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Ouderavond 
Gisterenavond was de ouderavond 
van onze Brede School.  
Het thema van de avond was: 
Mediawijsheid  

 
Lieneke Westerink, leesmediacoach 
Bibliotheek Rivierenland, heeft de 
avond verzorgd. 
We kijken terug op een mooie avond 
waarin van gedachten is gewisseld 
over het gebruik van de diverse 
media. 
Tevens zijn we, denk ik, allemaal een 
beetje ’mediawijzer’ geworden . 
In de bijlage vindt u informatie die is 
meegegeven na afloop van de avond 
aan de aanwezige ouders.  
 

De Nationale Voorleesdagen  
24 januari t/m 3 februari 2018 

  
De Nationale Voorleesdagen gaan van 
start met vele Voorleesontbijten op 24 
januari. Deze dag lezen talloze 
bekende én onbekende Nederlanders 
voor aan peuters en kleuters om zo 
het voorlezen, aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen, te stimuleren.  
 
Op de Leiboom komt burgemeester 
Rehwinkel  het prentenboek “Ssst! De 
tijger slaapt” voorlezen. Dit boek is 
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 
2018. Dit prentenboek zal centraal 
staan tijdens de voorleesdagen. 
 

Boekenruilmarkt 7 februari 
Hoe komen we aan deze boeken?  
Daar hebben we jullie hulp bij nodig! 
We hebben boeken nodig om er een 
echte markt van te maken!  
 

 
 
 
 
 
 
 
Het mogen ook tijdschriften, strips en 
informatieboeken zijn. 
Vraag aan papa of mama of je een 
boek van jezelf mee naar school mag 
nemen, dit kan tot en met maandag 5 
februari. Het boek moet er nog wel 
mooi uitzien en van deze tijd zijn, 
anders is het minder leuk om te lezen. 
Probeer boeken mee te nemen die bij 
je eigen leeftijd passen, zodat er ook 
aanbod is voor iedereen. 

 
Hoe werkt de boekenruilmarkt? 
Misschien heb je wel meer boeken, 
die je niet meer leest. Deze mag je 
allemaal meenemen, zodat we meer 
hebben om uit te kiezen.  
Voor elk ingeleverd boek krijg je 1 
waardebon. Let op: Ook al lever je 
meer boeken in, je krijgt maximaal 3 
waardebonnen. Met elke waardebon 
kun je een nieuw boek uitkiezen.  
Als je je boeken inlevert bij de juf, krijg 
je meteen jouw waardebonnen. 
Boeken die overblijven bewaren we 
voor volgend jaar. 

 
Moestuin 
Vanmorgen zijn de werkzaamheden 
gestart voor de aanleg van onze 
‘Brede School Moestuin’. 

        
De aanleg van de moestuin wordt 
bekostigd vanuit een gemeentelijke 
subsidie voor de ‘Brede School’. 
Het idee achter de moestuin is dat dit 
gezamenlijke project  de kinderen 
meer leert over :  
samenwerking; gezonde voeding; 
natuur. 

 

 In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

Gebruik mobiele telefoon 
Onderstaande info hebben we vorige 
week gedeeld met de ouders van de 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  
 

 
Mobiele telefoons mogen door 
leerlingen op school niet gebruikt 
worden. Indien nodig kunnen de 
leerlingen gebruik maken van de 
telefoon op school.  
Ouders kunnen indien nodig hun 
kind(eren) bereiken via het 
telefoonnummer van school. De tussen 
schoolse opvang (TSO/het overblijven) 
conformeert zich aan het beleid van de 
school. 
 
In het klaslokaal heeft de leerkracht 
van uw kind een bakje waarin mobiele 
telefoons/smatwatches voor aanvang 
van de schooltijd worden ingelegd. 
Aan het einde van de schooldag, om 
15.00 uur, krijgt uw kind zijn/haar 
mobiel/smartwatch weer terug. 
Wij zijn als school niet aansprakelijk 
voor beschadiging/diefstal/ etc. 
 

 
Agenda 
24-01: Voorlezen burgemeester in 
groep 1/2 van G/H 
24-01: 19.30 uur  Vergadering MR 
26-01: Creamiddag groepen 5 t/m 8 
01-02: 8.00-8.45 uur Inloopmoment  
Kinderoefentherapie 
02-02: Creamiddag groepen 5 t/m 8 
12-02 t/m 16-02: Voorjaarsvakantie 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 6 februari. 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


