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Studiedag 30 november 

           
Aanstaande donderdag is er een 
studiedag en zijn de leerlingen vrij. 
Tijdens deze dag gaan wij o.l.v. 
mevrouw Truus van Putten (bureau 
Ree, Human Dynamics) in gesprek 
over de diverse werkvormen die te 
gebruiken zijn bij het aanbieden van 
de leerstof.  

De afgelopen weken hebben de 
leerkrachten video-opnames (van 
zichzelf) gemaakt tijdens 
instructiemomenten in de groep.  
Aan de hand van deze opnames gaan 
we met elkaar in gesprek:  
Waar zit jouw (les)kracht? Wat gaat 
jou goed af? 
Bij welke leerlingen moet je bewust 
soms anders handelen dan je van 
nature doet? 

    

De video-opnames zijn gemaakt 
tijdens het instructiemoment 
rekenen. We willen dit schooljaar 
naast het vergroten van de kennis 
rondom de drie 
persoonlijkheidsdynamieken (zie ook 
de nieuwsbrief van 12-09-2017) 
inzoomen op de ontwikkeling van het 
rekenonderwijs op de Leiboom. 

Dit betekent o.a. dat er tijdens de dag 
steeds een koppeling wordt gemaakt 
naar het rekenonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 
Sinterklaas  
Via social schools houden we u op de 
hoogte over de Sinterklaasactiviteiten 
op onze school. 
Vandaag hebben de kinderen hun 
schoen mogen zetten. Spannend  
Op dinsdag 5 december bent u van 
harte welkom om de aankomst van de 
Sint mee te maken.  
 

Schoolfruit 

 
Bij kinderen van 1-4 jaar haalt 50% de 
norm voor fruit en 59% voor groente. 
Voor kinderen van 9-12 jaar haalt 20% 
de norm voor fruit en 25% de norm 
voor groente. Kinderen van 4-8 jaar 
zitten daar tussenin. Dit komt uit 
onderzoek van de leefstijl van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) in samenwerking met RIVM en 
het Voedingscentrum.  
 
De aanbevolen hoeveelheid groente 
en fruit is verschillend voor jongere en 
oudere kinderen. De aanbevolen 
hoeveelheid is: 

   1-3 jaar   4-8 jaar   

Gram groente per dag    50-100  100-150  

Porties fruit per dag 1,5 1,5  

Het standaard eten van groente en 
fruit op school helpt kinderen om de 
aanbevolen hoeveelheid binnen te 
krijgen. 

            
Deze week krijgen de kinderen 
tomaat, appel en mandarijn op de 
woensdag, donderdag en de vrijdag. 

 

 In en om de school 
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Kerstviering 

Aanstaande zondag is het de eerste 
adventszondag.  

 
In de adventsperiode is er voor alle 
groepen op de maandag een 
weekopening in de kuil. Van deze 
weekopening doen wij u verslag via 
social schools. Zo gaan we als school 
met elkaar op weg richting het 
Kerstfeest.  
 
De Kerstviering wordt gehouden op 
de donderdag voor de kerstvakantie 
in de St. Martinuskerk in de 
Oliestraat.  
De viering voor de groepen 1 t/m 4 is 
van 17.30 tot ongeveer 18.15 uur.  

De kerk is open vanaf 17.15 uur.   

Als bij de groepen 1 t/m 4, behalve de 
ouder(s), een oma, opa of oppas de 
kerstviering bij wilt wonen, is hij/zij 
van harte welkom. 

De viering voor de groepen 5 t/m 8 is 
van 19.00 tot ongeveer 19.45 uur.  
Vanaf 18.45 uur is de kerk open voor 
de bovenbouwviering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

30-11: Studiedag; leerlingen vrij 
05-12:Sint op school; pakjesavond 
11-12: Spreekuur GGD/schoolarts 
07-12: 8.00-8.45 uur; Inloopmoment 
Cesartherapie 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 12 december. 

 

Hartelijke groet! 

Team de Leiboom 
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