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Pasen 2018 

We vieren deze week met de kinderen 
het Paasfeest. De afgelopen periode 
hebben we hier met elkaar naar toe 
gewerkt.     

     

Wij hebben u middels de wekelijkse 
informatie over de weekopening en 
deze extra nieuwsbrief geïnformeerd  
over activiteiten die op onze school 
plaats vinden  op weg naar het 
Paasfeest. 

 
Seder 

 
 
Op donderdag 29 maart is er voor de 
kinderen op school een Paasviering. 
Alle kinderen gaan deze dag naar 
school van 8.30 uur tot 14.00 uur. We 
gebruiken gezamenlijk op school een 
maaltijd, verzorgt door de ouderraad. 
Het is bij ons op school traditie dat 
groep 8 ´s morgens de Sedermaaltijd 
‘naspeelt’. Omdat wij niet met alle 
leerlingen tegelijk in de kuil kunnen, 
wordt deze Sedermaaltijd twee keer 
nagespeeld.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Paasmaaltijd 
De ouderraad verzorgt de 
paasmaaltijd voor de kinderen en 
leerkrachten op school.              
De kinderen moeten deze dag een 
bord, beker en bestek mee te nemen 
(bestek niet voor de kinderen uit de 
groepen 1, 2 en 3).  
Rond de klok van 12 uur zullen alle 
kinderen in de eigen groep de maaltijd 
gebruiken.  

Viering 
In de middag is er een viering ter 
afsluiting van ons Paasproject. Er zal 
een onderbouw- en een 
bovenbouwviering zijn. In deze viering 
zingen we de geleerde liederen en 
horen we een verhaal.  
 
Na de viering krijgen de kinderen een 
paaswens mee naar huis. 
 

Palmpaasstok 

 
Een traditie van onze school is, om 
met de groepen 1 t/m 3 een 
palmpaasstok te maken en die deze 
dag te brengen bij iemand die in deze 
tijd een bemoediging kan gebruiken. 

 
Zoals u op de kalender heeft kunnen 
lezen zijn de leerlingen ook vrij op 
Goede Vrijdag en natuurlijk op tweede 
Paasdag. 

 
Het team van  
“De Leiboom” wenst u 
Fijne  Paasdagen!

In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/
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Leerlingtevredenheidpeiling 

                      
Onder de leerlingen van de groepen 6 
t/m 8 is een tevredenheidspeiling 
gehouden. De uitkomsten zijn 
leuk/mooi/goed!  
Gemiddeld geven de kinderen onze 
school een 8.5. een cijfer waar we blij 
mee zijn. 
Zie voor aanvullende informatie: 
https://www.scholenopdekaart.nl/Bas
isscholen/10157/1100/Christelijke-
Basisschool-De-
Leiboom/Leerlingtevredenheid 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn, 
evenals andere schoolinformatie, 
gepubliceerd op de website ‘Scholen 
op de kaart’. 

 
Oudertevredenheidpeiling  

                       
Wij zijn ook benieuwd hoe tevreden u 
als ouder bent over onze school. 
Reden voor ons om u te vragen een 
korte vragenlijst in te vullen.  
De vragenlijst is te vinden door te 
gaan naar: 
http://www.scholenopdekaart.nl/ond
erzoek/B2MJLYR 
De uitkomsten koppelen we natuurlijk 
aan u terug en worden gepubliceerd 
op de website van ‘Scholen op de 
kaart’. 

 
Nederland Schoon 

      
Op donderdag 22maart en vrijdag 23 
maart hebben we met acht groepen 
van de Leiboom en twee groepen van 
de Spelwert de omgeving rondom 
onze schoolgebouwen opgeschoond.  
Als dank voor het opschonen hebben 
de kinderen iets lekkers te eten en 
drinken gehad na afloop van de 
opschoonactie.  

Als Brede School hebben we een 
nieuwe afvalbak van de 
gemeentecadeau gekregen.  

            
Een welkom cadeau, de oude afvalbak 
was, na heel veel gebruikt te zijn, 
compleet versleten. 

 
Moestuin Brede School 

 
U heeft vast onze prachtige moestuin 
al gezien. De lente komt er aan en dus 
kunnen we zeer binnenkort aan de 
slag de moestuin.  
De leerlingen uit groep 5 maken we 
verantwoordelijk voor de moestuin. Zij 
mogen het hele jaar in/met de 
moestuin werken, zodat ieder kind 
tijdens zijn/haar basisschoolperiode 
aan de beurt komt.  
 
We zullen u op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen in onze moestuin 
via social schools. 

Verkeersproef groep 7 
herhaalde oproep 

        
Voordat de leerlingen op woensdag 9 
mei hun praktisch verkeersexamen 
doen, willen wij als school extra 
aandacht besteden aan de 
‘fietsvaardigheden’ van de kinderen. 
Op maandag 9 april wordt voor de 
kinderen uit groep 7 een fietsparcours 
uitgezet.  
Deze activiteit kan alleen plaatsvinden 
met ouderhulp. Bent u in de gelegen-
heid om maandag 9 april te helpen 
met het klaarzetten van het parcours 
en het begeleiden van leerlingen? 
Graag doorgeven aan Heleen. 
 
    

 
Als Brede School de Zandkampen 
nemen we deel aan de kledinginza-
melactie voor ‘All4Africa’.  
Deze week worden de kledinginzamel-
zakken met de kinderen meegegeven. 
Laatste inleverdag is donderdag 29 
maart. 

 
Agenda 

27-03: 8.15-8.45 uur, Spreekuur BZJ 
29-03: Laatste inzameldag kleding 
29-03: Paasviering, continurooster  
30-03: Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
02-04: Tweede Paasdag 
05-04: Verkeersexamen (theorie)gr. 7 
09-04: Verkeersproef gr. 7 (mits er 
             voldoende hulpouders zijn) 
 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 10 april. 
 

 
Bijlagen: 
Flyer open dag ‘de Harmonika’ 
 
 

Berichten: 
Onder dit kopje ‘berichten’ vindt u 
informatie aangeleverd door externen. 
 
-De Harmonika;  
Op vrijdag 30 maart is er een open 
dag. In de flyer die bij de nieuwsbrief 
wordt verspreid vindt u aanvullende 
informatie. 
 
-Kom in de kas!; 
Op zaterdag 7 april en zondag 8 april 
kunt u met uw kind(eren) een kijkje 
nemen in de Nederlandse kassen. Deze 
week krijgen de kinderen informatie 
mee over deze activiteit. 
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