Jaargang 23 Schooljaar 2021-2022
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool Kinderboom en
is bedoeld voor (toekomstige) ouders om u te informeren.
KOMENDE ACTIVITEITEN

8 t/m 11 nov.

Oudergesprekken

8 t/m 12 nov.

Week van respect
Week van de mediawijshied

19 nov.

Eftelingdag

29 nov.

Vergadering oudervereniging

Nieuwsbrief 3
Studiedag 6 december
Hoewel deze studiedag pas in de maand december is, wil ik u er alvast aan herinneren
dat het team op maandag 6 december een
studiedag heeft en de kinderen de hele dag
vrij zijn van school. Deze studiedag is op verzoek van de oudervereniging direct na het
sinterklaasweekend gepland.

Ouderbijdrage oudervereniging
Zoals u gewend bent, organiseert de oudervereniging diverse activiteiten
voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval etc.
Ook de grote schoolreis, die 1 keer in de 4 jaar plaatsvindt, wordt door
de OV in samenwerking met school georganiseerd. De kinderen gaan in
juni 2022 op grote schoolreis. (Het gaat hier dus niet om de Efteling dag).
De activiteiten kan de OV niet organiseren zonder de normale ouderbijdrage van 19 euro per kind. Zoals altijd in het schooljaar van de grote
schoolreis, vragen we een eenmalige extra bijdrage van 15 euro per kind.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een bericht van de OV over de
ouderbijdrage van het schooljaar 2021-2022.
Na de feestdagen ontvangt u
van de school nog een bericht over de bijdrage voor
de vrijwilligersvergoeding
(voor de begeleiders tijdens
de lunch). Deze staat los van
de ouderbijdrage van de oudervereniging.

Een fijne verjaardag voor
alle jarigen
in de maand
november
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Informatieavonden en oudergesprekken
We zijn erg blij dat we alle ouders weer welkom konden heten tijdens de informatieavond in de
klas van uw kind. In de groepen 1 t/m 4 waren bijna alle ouders aanwezig. Daar zijn we erg blij mee. De opkomst in de
groepen 5 t/m 8 was veel lager dan we verwacht en gehoopt hadden.
We hopen u wel allemaal te ontmoeten tijdens de gesprekken ‘welbevinden en betrokkenheid’ die gepland staan in de
week van 8 november. Mocht u nog geen afspraak hebben
staan of hebben gemaakt via Parro, wilt u deze dan z.s.m.
inplannen. De leerkracht heeft u hier dinsdag een bericht
over gestuurd.

Meubels
Kinderboom is volop bezig met de aanpassing van het schoolgebouw. Omdat de school volledig
in bedrijf is, vinden de werkzaamheden vooral tijdens de schoolvakanties plaats.
Nieuw meubilair voor de gehele school wordt pas aangeschaft als alle aanpassingen en verbouwingen achter de rug zijn. Dat duurt nog even. Veel van de leerling sets (in groep 3 t/m 8) zijn
echter hard aan vervanging toe. Daarom zijn we blij dat de meubels van de ’oude’ Theresiaschool naar Kinderboom toe komen. Deze meubels zijn nog maar een paar jaar oud. Op deze manier kunnen we nu de meubels vervangen en
houden we het gereserveerde geld in onze zak om
later de gehele school te voorzien van een nieuwe
inrichting.
Mocht u interesse hebben in een leerling set (tafel
en stoel) dan kunt u dit in de 2e helft van oktober
kenbaar maken. U ontvangt hierover later nog een
bericht.

Workshop vloggen in de bibliotheek
Tijdens de week van de mediawijsheid
wordt in de raadszaal van ’t Klavier in
Kaatsheuvel een workshop vloggen
aangeboden.
Deze workshop is bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. In de bijlage
bij deze nieuwsbrief kunt u hier meer
over lezen. Daarin staat ook hoe en
waar uw kind zich kan aanmelden.
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Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Misschien hebt u mij al zien lopen op het schoolplein?
Ik ben Lisa Boons, 2e jaar HBO-pedagogiek student op het Fontys in Tilburg. Dit jaar loop ik met intern begeleider Stèphie mee. Ik zal mezelf
even voorstellen, ik ben 19 jaar oud en woon in Raamsdonk en om een
stageplek tussen Raamsdonk en Tilburg te vinden, vind ik Kaatsheuvel de
ideale combinatie.

In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit om even een cross-ritje met mijn
paard Enjoy te maken of een springwedstijdje van de club te rijden. Verder wandel ik graag met vriendinnen in het bos of op het strand. Daarnaast houd ik van boeken lezen en
dagjes shoppen in de stad. Verder woon ik thuis op een biologisch melkveebedrijf waar altijd wel iets te
beleven valt. Dus vervelen zal ik me niet zomaar.
Vorig jaar heb ik stage gelopen op een Agrarisch Kinderdagverblijf in Oosteind waar ik meedraaide met de
peutergroep en af en toe de babygroep en BSO, daar kwam ik erachter dat mijn passie echt ligt om te
werken met kinderen en wil me daarin graag verder ontwikkelen. Daarnaast heb ik afgelopen jaar een
onderzoek gedaan vanuit Service Bureau Kinderopvang naar een peuter/kleuterklas. En heb ik vanuit
stichting Move het project Move basisschool & Move Maatje in Tilburg gedraaid, waaruit mijn interesse
voor de doelgroep 4 t/m 12 is voort gekomen. Ik heb er erg veel zin in om dit schooljaar mee te draaien
op de Kinderboom.
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben over mij, stel ze gerust.
Groetjes, Lisaeden doen we samen!

Herfstvakantie en Corona
We vernemen dat veel gezinnen tijdens de herfstvakantie een weekje weg gaan. Sommigen in Nederland,
anderen naar het buitenland. We vragen u nadrukkelijk om bij terugkomst de richtlijnen van de overheid
te volgen en geen risico’s te nemen.
We willen er graag, samen met u, voor zorgen dat de school voor alle leerlingen open kan blijven en voorkomen dat er weer klassen thuis komen te
zitten.
Ik wens u een hele fijne herfstvakantie toe.
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