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Middenruimte laagbouw  
In de herfstvakantie is de kastenwand 
uit de middenruimte verplaatst naar 
de speelzaal.  

 

Super om te zien hoe ruim de ruimte 
nu is geworden. Het opnieuw 
inrichten zal de komende tijd de 
aandacht van ons krijgen. 

All 4 Africa 

Op vrijdag 3 november worden de 
zakken met kleding op gehaald voor 
de actie All4africa. U heeft nog drie 
dagen om kleding die niet meer wordt 
gedragen in te leveren op school. 
 

Studiemiddag  dinsdag 7 

november 

       
Op dinsdagmiddag 7 november 
hebben de kinderen een vrije middag. 
Voor de leerkrachten is er deze 
middag een studiemiddag ingepland. 

 

 

 
 

 

 

 
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 heeft een schoenendoos en 
een flyer met informatie over de actie 
ontvangen. 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.  
De dozen worden opgehaald rond 11 
november (Sint Maartensfeest, feest 
van delen). 

 
St. Maartensfeest 

 

Op zaterdag 11 november is het  
St. Maartensfeest, het feest van delen. 
In de bijlage vindt u het programma 
waarop de activiteiten staan vermeld 
die rondom deze dag in Zaltbommel 
plaats vinden. 
 

 

 In en om de school 
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Blokfluitles 

 
Bij ons op de Leiboom verzorgen wij al 
jaren met veel plezier blokfluitlessen, 
ook dit jaar is er voor uw kind weer de 
mogelijkheid om blokfluitles te volgen. 
Juf Elly verzorgt de blokfluitles voor 
beginners  op vrijdagochtend om 8.00 
uur.  
In hun vrije tijd oefenen de kinderen 
ongeveer 5 minuten per dag. Het is 
belangrijk om dit met uw kind(eren), 
voordat ze aan blokfluitles beginnen, 
te bespreken. De lessen zijn bedoeld 
voor kinderen vanaf groep 4.  

 
De lessen zijn gratis, het instrument 
en het boekje ‘blokfluitfeest 1’ kunt u 
zelf bestellen op de site van 
www.kindermuziekwinkel.com en 
www.bladmuziekplus.nl 
Heeft u nog vragen?  
Stel ze gerust aan juf Annelieke, onze 
muziek coördinator. Zij werkt op 
woensdag, donderdag en vrijdag in 
groep 6. In de bijlage vindt u het 
aanmeldformulier. 
 

Schoolfruit.EU 

 
 

Het EU-Schoolfruit- en groente-
programma wordt aangeboden door 
de Europese Unie, het ministerie van 
Economische Zaken en de 
schoolfruitleveranciers. Het 
programma valt onder de Europese 
Schoolfruitregeling en wordt 
financieel ondersteund door de 
Europese Unie. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt EU-Schoolfruit – 
Wageningen University – zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de regeling. Stichting 
Voedingscentrum Nederland 
ondersteunt het programma. 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen 
samen fruit en groente te eten. 
scholen ontvangen 20 weken gratis 
schoolfruit voor alle leerlingen. 

Vanaf week 46, de week van 13-17 
november, starten we op onze school 
met deze actie en eten we  op 
dinsdag, woensdag en donderdag 
schoolfruit tijdens het ’10-uurtje’. 

In de bijlage vindt u aanvullende 
informatie over deze actie. 

 

Agenda 
02-11:8.00-8.45 uur, Inloopspreekuur 
Kinderoefentherapie 
03-11: Ophaaldag kleding All4Africa 
07-11: Kinderen ’s middags vrij; 
studiemiddag leerkrachten 
14-11: 8.15-8.45 uur, Spreekuur                 
Buurt Zorg Jong 
15-11: Ouderraadvergadering 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 14 november. 

 

Hartelijke groet! 

Team de Leiboom 
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