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Groep 8 op bezoek op het 
gemeentekantoor  
 

 
Op donderdag 22 februari mochten 
wij op bezoek op het 
gemeentekantoor. We hadden met de 
hele klas brieven geschreven naar de 
burgemeester. Met daarin allerlei 
plannen voor verbeteringen en vragen 
in Zaltbommel. 
Daarop werden we door de 
burgemeester uitgenodigd om te 
komen praten. Dat vonden wij heel 
spannend. 

 
Toen we op het gemeentekantoor 
aankwamen mochten we mee naar de 
vergaderzaal. Wethouder Zondag 
heeft ons alles uitgelegd. Het 
belangrijkst voor plannen is P van 
Plek, G van Geld, S van Spullen, en M 
van Mensen. 
Daarna kregen wij allemaal antwoord 
op onze brieven. Sommige zoals Lucas  
en Pascal met een brief, voor anderen 
kwamen ambtenaren vertellen wat de 

 
 
 
 
 
 
 
bedoeling was. Dat was zeer 
interessant. 
Na wat lekkers kregen we een 
rondleiding door het 
gemeentekantoor en mochten we 
zelfs even met de burgemeester 
praten die hard aan het werk was. 
Als laatste kwamen we bij de 
wijkcoördinator. Samen met Meijke, 
Iris, Esmee, Jaydon en Pepijn werd er 
gekeken naar de plek voor hun vraag 
voor sportvelden.  
De gemeente is van plan om mee te 
werken aan deze sportvelden en deze 
kinderen mogen meedenken over de 
inrichting hiervan. 
Een zeer geslaagde middag! 

 
Bezoek van het NOS 
Jeugdjournaal 

 

Op dinsdag 27 februari belde het 
Jeugdjournaal tussen de middag naar 
de Leiboom met de vraag of er deze 
dag  opnames konden worden 
gemaakt over de (aankomende) 
winterkou.  
Dit wilden we de kinderen uit de 
groepen 7 en 8 niet onthouden ;-) 
Rond half 2 arriveerde Youssef samen 
met een cameraman op onze school 
om kinderen uit groep 8 te 
interviewen. 
Bent u benieuwd naar hun 
antwoorden?  
Eén en ander is terug te zien op de 
website van het  NOS Jeugdjournaal 
onder het kopje ‘Koud in Nederland 
én Italië: bibberen, maar ook buiten 
spelen’. 

 In en om de school 
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Inschrijven nieuwe leerlingen 

 
In deze periode van het schooljaar 
gaan we weer plannen maken voor 
het volgend schooljaar. 

Dit betekent dat het fijn is om zicht te 
hebben op het leerlingenaantal in de 
groepen. 
Wordt uw kind 4 jaar in het schooljaar 
2018-2019 en wilt u hem/haar 
inschrijven op onze school? Dan is het 
fijn als u dit de komende weken doet. 
Kent u iemand in uw omgeving met 
een kind wat in deze periode 4 jaar 
wordt en die interesse heeft voor de 
Leiboom? Wilt u dan doorgeven dat 
hij/zij van harte welkom is voor een 
kennismakingsgesprek en een 
rondleiding.  
 

Stagiaires. 
Na de voorjaarsvakantie zijn er een 
aantal stagiaires naar een andere 
groep gegaan. 
Kenji Heijmans loopt nu op donderdag 
stage in  groep 5 . Mireille Vonk is op 
de dinsdag in  groep 6.  Desiree 
Ringelenberg loopt op maandag en 
dinsdag stage in groep 7.  

 
Kinderuniversiteit 
Elk schooljaar organiseert de 
Kinderuniversiteit een aantal colleges 
speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 
en 8 van de basisschool.  

Deze gratis kindercolleges op de 
campus van Tilburg University laten 
nieuwsgierige en leergierige kinderen 
kennis maken met wetenschap.  
 

De hoogleraren zijn inspirerende 
docenten die alles over het 
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks 
bezoeken honderden kinderen deze 
colleges die zeer enthousiast worden 
ontvangen door zowel de kinderen, 
hun ouders/begeleiders, de scholen 
en natuurlijk door de hoogleraren.  
 
Het eerstvolgende collega staat 
gepland voor 21 maart van 15.00 - 
16.00 uur. 
Natuurlijk zijn ouders/begeleiders ook 
van harte welkom.  
Meer informatie over de 
Kinderuniversiteit en aanmelden voor 
een kindercollege: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuni
versiteit 
 

Agenda 

27-02, 28-02 en 01-03: 
Rapportgesprekken 
01-03: 8.15-8.45 uur, inloopspreekuur 
Caesar Therapie 
06-03: Cultuurproject groep 7 en 8 
07-03: Cultuurproject groep 7 en 8 
08-03: Studiemiddag, leerlingen vrij 
13-03: 8.15-8.45 uur, Spreekuur BZJ 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 13 maart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichten: 
in onze nieuwsbrief bieden wij ruimte voor 
externen om een bericht te delen met ouders 
van onze school 

 
Buurtzorg Jong 
Graag breng ik nog even onder de 
aandacht de Training die gaat starten 
in Maart. 
Het is een training voor kinderen met 
gescheiden ouders... de KIES training. 
Er zijn nog een paar plaatsjes vrij, 
maar er zijn genoeg aanmeldingen om 
de training door te laten gaan.  
Bijgaand de Flyer en het 
aanmeldformulier. Jullie kunnen de 
ouders ook naar mij laten bellen of 
mailen. 
 

Zaltbommelse Tennisvereniging 
We zijn bezig met een 
ledenwervingscampagne voor de 
Zaltbommelse Tennisvereniging. 
We willen graag onze gratis 
proeflessen tennis promoten bij de 
basisschoolkinderen in Zaltbommel. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u onze flyer. 
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