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Beginviering 
Dinsdagochtend zijn we met alle 
leerlingen naar de Sint Martinuskerk 
gelopen voor de beginviering van het 
nieuwe schooljaar. Fijn en mooi om 
het jaar zo te beginnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het thema was ‘boordevol energie’ . 
Heleen opende de viering met een 
welkom. Daarna werd de kaars 
aangestoken door Dylano van groep 4 
en zongen we het kaarsenlied.  
Ashley en Lennard lazen een gedicht 
voor over de start van een nieuw 
schooljaar, waarin een aantal vragen 
werden genoemd die je op de 
drempel van een nieuw schooljaar 
hebt. 
We zongen het lied ‘samen spelen 
zingen’. Daarna was er een samenspel 
van Martine en Trix met een aantal 
kinderen uit groep 8.  
Zij lieten zien dat goede moed, 
vriendschap, behulpzaamheid, 
dankbaarheid, goedheid en kennis, de 
juiste ingrediënten zijn voor dit  
nieuwe  schooljaar.  
We hebben het lied ´Is je deur nog op 
slot’ gezongen. Daarna is het verhaal 
´het begint klein´ naar Marcus 4, 30-
34 voorgelezen.  
De viering eindigde met een gebed. 
Vervolgens zijn  we weer in een grote 
stoet naar school vertrokken. 
Het schooljaar is écht begonnen……. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bellijst klasgenootjes 

Deze week ontvangt uw kind 
een lijst met daarop de 
namen en telefoonnummers 

van zijn/haar klasgenootjes. Op de lijst 
wordt alleen het eerste telefoon-
nummer vermeld wat u heeft 
doorgegeven aan school.  

 
Website 
We hebben een nieuwe website! 
Nog niet gezien?  
Ook de site van CPOB en de websites 
van de andere CPOB scholen zijn 
vernieuwd. Volgens ons is het de 
moeite waard om een kijkje te nemen:  
www.deleiboom.nl 

 
Naschools aanbod 
Aanstaande donderdag worden op 
school door een medewerker van 
Spel&, de ‘Sjorsboekjes’ uitgedeeld. In 
deze boekjes vindt u het naschools 
aanbod op het gebied van Sport en 
Cultuur. 

 
Studiemiddag 7 september 

 
Op donderdagmiddag 7 september 
zijn de leerlingen ’s middags vrij i.v.m. 
een studiemiddag. 
Het onderwerp van deze middag, 3D-
onderwijs (waarbij de ‘D’ staat voor 
‘Dynamieken’), is een vervolg op onze 
startdag van 24 augustus j.l. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we 
u verder informeren over dit, vanuit 
Human Dynamics afkomstig, principe. 
Truus van Putten (REE) zal ons 
begeleiden in dit traject. 

 

 In en om de school 
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Muziek op de Leiboom 
 

 
 

Kinderen op onze school krijgen de 
gelegenheid zich door alle leerjaren 
heen muzikaal te ontwikkelen. 
De muzieklessen uit de muziek-
methode “Moet je doen”, hebben een 
gevarieerd aanbod, waar de domeinen 
zingen, spelen, luisteren, bewegen en 
vastleggen in voorkomen.  
Eén keer per week wordt 45 minuten 
muziekles gegeven, dit kan door de 
leerkracht verdeeld worden over 
meerdere momenten in de week. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
de muziekmethode Luisterland, een 
methode waarin klassieke muziek 
wordt belicht. 
Ook staat de Leiboom open voor 
muziekprojecten van buitenaf, 
voorbeeld het kinder Weihnachts 
Oratorium, Project windkracht 10, etc.  

We willen graag een extra impuls 
geven aan het muziekonderwijs op de 
Leiboom! 

Volgende week starten we met het 
project ‘Muziekimpuls’, een driejarig 
traject gesubsidieerd door het ‘Fonds 
voor Cultuurparticipatie’ (ministerie 
van OC&W).  
Dit project is o.a. gericht op het 
vergroten van de muzikale kennis en 
vaardigheden van onze leerkrachten. 
De begeleiding wordt verzorgd door 
Ashley van Gemert, werkzaam bij 
Main Music School. Zij stelt zich aan 
het eind van dit bericht aan u voor. 
 
Naast subsidie vanuit het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, hebben we een 
bijdrage mogen ontvangen van het 
Rabobank Coöperatiefonds en de Van 
Voorden Stichting. Deze bijdragen 
worden o.a. gebruikt voor de aanschaf 
van nieuwe muziekinstrumenten. 
 
 

Ashley van Gemert:  
We kennen allemaal dat verhaal wel 
van het kind dat in haar luier rond liep 
en niets anders deed dan zingen, toch? 
Nou dat was bij mij niet anders.  
Het liedje Eternal Flame van the 
Bangles bracht ik maandenlang 
dagelijks ten gehore, net als het 
Italiaanse La Solitudine waarbij ik als 
4-jarige overtuigd was van mijn 
“Italiaanse taalkunsten”. Dat muziek 
uiteindelijk de richting zou zijn die ik 
koos was geen verrassing. Ik besloot 
eerst de Muziekdocentenopleiding te 
volgen. Daar wilde ik steeds meer zelf 
muziek maken en op een podium 
staan, waardoor ik uiteindelijk koos 
voor de Rockacademie. Hier heb ik me 
als sessiezangeres kunnen ontwikkelen 
en is de backing-vocalist in mij 
ontpopt. Ik vind het heerlijk om samen 
met andere zangers/zangeressen 
mooie, strakke koortjes neer te zetten 
en zo het geheel iets extra’s te geven. 
Toch is de liefde voor het 
lesgeven/coachen er altijd geweest. 
Daarom ben ik naast zangeres ook 
zangdocente en  
dirigente bij verschillende koren. Ook 
sta ik met veel plezier als 
muziekdocent voor de klas. De een is 
een rekenwonder, de ander een 
muzikaal talent. Maar dat maakt in 
onze muzieklessen niet uit, want 
plezier hebben met muziek maken kan 
iedereen! Een enthousiaste klas, de 
kinderen die durven te groeien, of dat 
ene kind dat zich ineens durft te laten 
zien, dat is een cadeautje! 

 
Gespreksmomenten met 
ouders schooljaar 2017-2018 
Zoals eerder aangegeven gaan we dit  
schooljaar naar twee rapportmomen-
ten. We vinden het belangrijk om 
regelmatig met u als ouder in gesprek 
te zijn over de voortgang van uw kind.  
Dit is de reden dat we hebben 
gekozen om de gespreksmomenten op 
onderstaande manier over het 
schooljaar te verdelen:  
Intakegesprek: het eerste gesprek wat 
u met de leerkracht van uw kind voert 
voordat het onze school gaat 
bezoeken. 
 
 

Opstartgesprek: In de eerste weken 
van het schooljaar krijgt u een 
uitnodiging voor dit gesprek (groep 3 
t/m 8).  
Tijdens dit gesprek gaan leerling, 
leerkracht en ouders met elkaar, aan 
de hand van een vooraf ingevulde 
vragenlijst, in gesprek.  
De gesprekken vinden plaats in week 
37 en week 38. 
Voortgangsgesprek: Een gesprek 
tussen ouder en leerkracht in 
november. 
Rapportgesprek: Gesprek n.a.v. het 
eerste rapport, eind februari. 
Inloopmoment: In mei wordt een 
inloopmoment voor ouders 
georganiseerd; ouders kunnen 
intekenen als ze behoefte hebben aan 
een gesprek over hun kind. 
Rapportgesprek: Dit gesprek is 
facultatief. Het wordt gevoerd aan het 
einde van het schooljaar na het 
uitreiken van het tweede rapport. 
 
Soms is het zinvol ook eens wat langer 
en intensiever met een leerkracht te 
praten over uw kind. Dit kan zowel op 
verzoek van de ouders, als op verzoek 
van de leerkracht.  

 
Kinderoefentherapie 
 

 
In september start op onze Brede 
School het ‘inloopspreekuur 
Kinderoefentherapie’.  
Het inloopspreekuur wordt gehouden 
op de eerste donderdag van de maand 
tussen 8.00u- 8.45uur.  
Tijdens het inloopspreekuur kunt u 
vragen stellen rondom het bewegen 
van uw kind betreffende alle 
onderdelen van de motoriek 
(evenwicht, grove motoriek, fijne 
motoriek, balvaardigheid) en 
dagelijkse vaardigheden als 
klimmen/klauteren, fietsen, 
zwemmen, knutselen, schrijven, 
sport/gym. 
In de bijlage, verzonden bij deze 
nieuwsbrief, vindt u aanvullende 
informatie. 

 
 



 

 
Buurtzorg Jong 

 
 
Buurtzorg Jong organiseert, om de 
week, op dinsdagochtend een 
inloopspreekuur op onze school. 
Nancy van Oss, gezinsbegeleider bij 
Buurtzorg Jong Bommelerwaard, is 
deze ochtend in de middenruimte van 
de laagbouw aanwezig om ouders te 
helpen bij allerlei kleine en grote 
vragen over opvoeding of andere 
gezinszaken. 
In de agenda van onze nieuwsbrief 
kunt u lezen wanneer zij aanwezig is. 
Alle hulp is helemaal gratis. 
In de bijlage, verzonden bij deze 
nieuwsbrief, stelt Buurtzorg Jong zich 
aan u voor. 

 
Agenda 
 
29-08: 9.30 -10.15 uur, Beginviering in 
de St. Martinuskerk 
07-09: 8.00-8.45 uur, Inloopspreekuur 
Kinderoefentherapie 
07-09: Studiemiddag, leerlingen vrij 
26-09: 8.15-8.45 uur, Spreekuur                
Buurt Zorg Jong 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 12 september. 

 
Hartelijke groet! 

 

Team de Leiboom 
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