
 
Jaargang 24 Schooljaar 2022-2023 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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5 december Sinterklaasviering 

22 december Alle leerlingen zijn om 11.45 vrij 

22 december Kerstmarkt 17.30 –20.00 uur 

26 december t/m 6 januari Kerstvakantie 

Nieuwsbrief 4 

Ben jij jarig in 
december? 
Van harte  

Gefeliciteerd! 

Brengen surprises 
De leerlingen uit de hogere groepen kunnen hun surprise brengen op  vrij-

dag 2 december tussen 14.30 en 16.00 uur. 

De surprise graag verpakken (in bijv. een vuilniszak of sinterklaaspapier) 

zodat nog niet zichtbaar is wat het is en voor wie deze is bestemd. 

 

 

6 december gewoon school 
De dinsdag na pakjesavond zal voor onze school een gewone schooldag zijn. 

Alle kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. 

Sinterklaasviering 
Op maandag 5 december zullen Sinterklaas en 

zijn Pieten weer een bezoekje komen brengen 

aan Kinderboom. Hij zal rond 8.30 uur   

arriveren. Het is fijn als iedereen, zoveel als mo-

gelijk, te voet of met de fiets naar school komt. 

Dan is er voldoende ruimte om Sinterklaas te ont-

vangen. 
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Herhaalde oproep begeleiders lunchpauze 
We zoeken met spoed meerdere papa’s, mama’s, opa’s en/of oma’s die op maandag en/of dins-

dag en/of  donderdag in de kleutergroepen kunnen helpen tijdens de lunchpauze. Daarnaast zoe-

ken we mensen die geen vaste dag willen/kunnen maar wel in willen vallen als een vaste begelei-

der verhinderd is.  

 

Ik weet dat door een aantal ouders het idee is geopperd om de leerkrachten met hun eigen klas 

te laten eten en dat dit op sommige andere scholen ook gebeurt.  Ik heb bij een aantal andere 

scholen navraag gedaan en dit gaat eigenlijk overal ten koste van de lunchpauze van de teamle-

den. Teamleden hebben wettelijk recht op een half uur aaneengesloten 

lunchpauze. Daarom hierbij nogmaals deze oproep. 

 

Voor begeleiders is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 

 

Belangstelling? Neemt u a.u.b. even contact op met Yvonne Mutsaers. 

Kerstmarkt 22 december 
Nu corona ons leven niet meer domineert, lukt het om eindelijk weer een keer een kerstmarkt te 

organiseren. De kerstmarkt vindt plaats op donderdag 22 december van 17.30 uur tot 20.00 uur 

op het schoolplein. Het schoolplein wordt in Kerstsfeer gebracht en in het donker naar school 

gaan is natuurlijk heel bijzonder.  

In de weken voorafgaande aan de kerstmarkt zullen de kinderen van knutselwerkjes maken in de 

klas. Deze knutselwerkjes zullen tijdens de kerstmarkt verkocht worden. Er zal ook een stand 

aanwezig zijn met kinderboeken. 

Misschien zijn er een aantal ouders die een taart of cup cakes o.i.d. kunnen bakken. 

Nadere informatie volgt. 

Donderdagmiddag 22 december leerlingen vrij 
Op donderdagavond (17.30-20.00) uur is de kerstmarkt. Alle leerlingen zijn vanaf 11.45 vrij en 

worden later op de dag op de kerstmarkt verwacht. 

Hoofdluis 
Al een aantal weken zijn er in diverse klassen kinderen met (terugkerende) hoofdluis.  We willen 

graag de hoofdluiscontroles van voor het coronatijdperk weer oppakken. Wie is 

bereid om na elke vakantie naar school te komen en te helpen met deze contro-

les? Alleen dan kunnen we die vervelende beestjes weer de baas worden.  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over herkenning en be-

handeling van hoofdluis bij uw kind. Aanmelden kan bij Yvonne Mutsaers. 


