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Leiboombraderie 

 
We hopen dat jullie (kinderen) en u 
(mama’s, papa’s, opa’s, oma’s…..) net 
als wij kunnen terugkijken op een 
geweldige ochtend! 
Wat heeft iedereen zijn best gedaan!  
Bij de start van de dag de hele school 
vol knutsels, baksels, spelletjes etc. 

De opbrengst is dit jaar 1766,80 euro. 
Heel hartelijk dank!! 

De helft van dit bedrag wordt door de 
Leiboom geschonken aan de Hussein 
Foundation. Een Bommels initiatief, 
met een ‘werelddoel’! 
Meer over lezen? 
www.husseinfoundation.com 

Schoolfotograaf 

     
Op donderdag 28 september komt de 
schoolfotograaf. Deze dag worden 
portretfoto’s en klassenfoto’s 
gemaakt. Voorgaande jaren was er 
voor schooltijd gegelenheid voor het 
maken van een foto van kinderen uit      
het gezin die nog niet, of niet meer, 
op onze school zitten. 
Dit moment zal nu ’s middags na 
schooltijd zijn. 
U ontvangt bij deze nieuwsbrief 
informatie over het bezoek van de 
schoolfotograaf. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Brede Schoolproject 
Kinderboekenweek 
Van maandag 9-10 t/m vrijdag 13-10 
zal er weer volop aandacht zijn voor 
de Kinderboekenweek. Het thema is 
Bibberen. Hierbij kunt u denken aan 
wetenschap en techniek, zoals geluid, 
maar ook bijvoorbeeld aan 
kriebelbeestjes in de natuur. 
Samen met de andere gebruikers van 
onze Brede School: basisschool de 
Spelwert, Peuterspeelzaal ‘de 
Paddenstoel’ en Smallsteps 
(VSO,TSO,BSO) zal dit thema centraal 
staan in de vorm van een projectweek.  
Mad Science zal de opening verzorgen 
met een groot toneelstuk voor alle 
brede school participanten. Het 
toneelstuk zal ook gericht zijn op 
wetenschap en techniek. Na het 
toneelstuk komen de medewerkers 
van Mad Science in iedere klas een 
workshop verzorgen. Zij zullen op 
maandag en dinsdag aanwezig zijn. 

     
Mad Science schrijft over zichzelf:  
“Mad Science is de grootste 
verstrekker van educatief en 
uitdagend science onderwijs van 
Nederland, Europa en de wereld. Ieder 
jaar komen miljoenen kinderen in 
aanraking met Mad Science en mogen 
wij de kinderen de basisbeginselen 
leren van wetenschap en techniek.  
Missie: Onze missie is om overal waar 
we komen de nieuwsgierigheid van 
kinderen te wekken met behulp van 
leuke, educatieve activiteiten.   
Deze activiteiten brengen een beter 
begrip van wetenschap en techniek en 
de invloed daarvan op het dagelijks 
leven met zich mee.”  
 

 In en om de school 
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Spaart u mee voor de 
schoolbieb? 

 
Van 4 t/m 15 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. En dat wordt 
Bibberen! Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna 
de actie: ’Sparen voor je schoolbieb’. 
Wij willen graag het (voor)lezen van 
kinderboeken stimuleren en zouden 
het leuk vinden om samen met u en 
de kinderen onze schoolbibliotheek 
uit te breiden met de nieuwste, 
spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er 
meedoen, hoe meer boeken we 
kunnen uitzoeken. 
Hoe werkt de schoolbieb-actie? 
*U koopt van 4 t/m 15 oktober een 
kinderboek bij de Bruna in 
Zaltbommel en levert de kassabon 
voor 1 november in op school. In de 
middenruimte van de laagbouw en 
van de hoogbouw staat een 
schoenendoos waarin de kassabon 
gestopt kan worden. 
*De school levert de kassabonnen in 
bij de Bruna en ontvangt een 
waardebon. 
*De school mag t/m 16 december 
2017 voor 20% van het totale                
kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken bij Bruna. 
 
Bovendien komt Bruna op vrijdag 13 
oktober met een kraam in de beneden 
hal van de hoogbouw staan van 11.00 
uur tot 13.30 uur om kinderboeken te 
verkopen. U kunt gezellig komen 
snuffelen en u mag uw  
kind uit de klas halen om mee te 
zoeken. 
Veel leesplezier! 

 
Kinderpostzegels 

     
Morgen, woensdag 27 september, 
gaat groep 8 op pad voor de verkoop 
van Kinderpostzegels.  
In de klas krijgen de kinderen deze 
ochtend uitleg over de actie. Om 
12.00 uur, een kwartier eerder, 
mogen ze de school verlaten om de 
kinderpostzegels te gaan verkopen. 

Stagiaires 
Deze week starten er nog 2 stagiaires 
van de Marnix academie bij ons op 
school. 
Kenji Heijmans zal op donderdag in de 
groep 1 / 2 DJ gaan stage lopen. 
Mireille Vonk zal op dinsdag in groep 4 
TD gaan stage lopen. 
Wij wensen beide stagiaires een fijne 
en leerzame tijd bij ons op school. 

 
Kindermonitor GGD 

                 
De Kindermonitor is een onderzoek 
naar de gezondheid, het welzijn en de 
leefstijl van kinderen tussen 0 en 12 
jaar. De GGD voert dit onderzoek elke 
4 jaar uit voor de gemeenten in de 
regio Gelderland-Zuid.      
Voor het onderzoek is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk ouders de 
vragenlijst van de Kindermonitor 
invullen voor hun kind. 
De vragenlijst kunt u vinden door te 
gaan naar de link 
www.kindermonitoropschool.nl  

 

Actie schoenmaatjes 

 
Ook dit schooljaar verlenen we als 
school onze medewerking aan de actie 
‘Schoendoos’, geïnitieerd door 
Edukans. 
https://www.edukans.nl/over-
edukans/onze-organisatie/  
Uw kind ontvangt deze week een flyer 
met informatie over de actie en een 
schoenendoos. De doos mag versierd 
worden zodat het een echt cadeau 
wordt! Wat er in de doos kan en mag, 
staat op de flyer. U bent niet verplicht 
om de doos helemaal te vullen. Op het 
inzamelpunt wordt gekeken wat er 
eventueel nog nodig is om toe te 
voegen voordat verscheping plaats 
vindt.  

Hulp bij klusjes 
In de vorige nieuwsbrief plaatste wij 
een oproep voor een vader, moeder, 
opa ,oma, of….? die het leuk zou 
vinden om zo nu en dan een klusje op 
school te doen. Geert van Ittersum, 
vader van Pascal, Matthijs en 
Charlotte, heeft aangegeven ons te 
willen helpen. Super fijn! 
 

Staking 5 oktober  
Via Social Schools heeft u op maandag 
11 september informatie ontvangen 
over de onderwijsstaking op 
donderdag 5 oktober.  

 
Agenda 
26-09: 8.15-8.45 uur, Spreekuur                 
            Buurt Zorg Jong 
27-09: Start Kinderpostzegelactie 
27-09: Groepsinformatieavond gr. 1 /2 
28-09: Schoolfotograaf 
03-10: Studiedag, alle leerlingen vrij 
04-10: Dierendag 
05-10: Stakingsdag Primair Onderwijs,  
            school dicht 
09-10: Start projectweek /    
            Kinderboekenweek 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 10 oktober. 

 

Hartelijke groet! 

Team de Leiboom 

 
 
Berichten: 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u informatie van: 
 
* Schoolfotograaf 
* Actie Schoenmaatjes 
* Science Festival 
* Spreekatelier 
* De Muziekwedstrijd 
* Naschools aanbod Mad Science 
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