
 
Jaargang 22 Schooljaar 2020-2021 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en is 
bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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30 sept.  - 9 okt. Kinderboekenweek 

14 okt. Geen “Kijkje in de klas” i.v.m. Corona 

19 t/m 23 ok. Herfstvakantie 

29 okt. Demonstratie verkeer “Remweg” gr. 6 t/m 8  

GEPLANDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 2 

Richtlijnen m.b.t. Corona      
Zoals u in de media hebt vernomen mogen basisschool leerlingen (ook 
als zij verkouden zijn) weer naar school toe. Neemt u a.u.b. onderstaan-
de richtlijnen zorgvuldig door. 

 Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoud-
heid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag 
hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft 
niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een 
nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij ie-
mand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij 
thuisblijven. 

 Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen pas-
sen, zoals verhoging/koorts, benauwdheid of (meer dan inciden-
teel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur 
over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij 
of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 

 Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen 
in het huishouden thuis. 

 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft 
iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een 
afspraak voor een coronatest.                                                                  

 
Verkouden kinderen kunnen natuurlijk ook de leerkrachten aansteken. 
Zij moeten bij verkoudheidsklachten wel thuis blijven en getest worden. 
Vanwege het gebrek aan vervangers kan dit leiden tot het noodgedwon-
gen thuis blijven van klassen.  Dit proberen we te voorkomen. Daarom 
vraag ik u om een zorgvuldige afweging te maken en bovenstaande   
regels te volgen. Daarnaast vragen we u om alvast te kijken welke op-
vangmogelijkheden u hebt als uw kind onverhoopt, vanwege het tekort 
aan leerkrachten, niet naar school toe kan. 

Wij wensen alle      
jarigen in  Oktober                           

een hele fijne           
dag toe 
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Geen Efteling dag            
Gezien de huidige situatie m.b.t. het Coronavirus en het advies van het RIVM over 
schoolreisjes, hebben we besloten om de Efteling dag van 6 november niet door te laten 
gaan. Momenteel zijn we in overleg met de Efteling om te kijken of deze dag verplaatst 
kan worden naar een datum in het voorjaar. Mogelijk zijn de omstandigheden m.b.t. het    
Coronavirus over een paar maanden zodanig dat een verantwoord schoolreisje wel mo-
gelijk is.  

Geen Kijkje in de klas (KIK) 
Omdat het onmogelijk is om bij een Kijkje in de klas (KIK) voldoende afstand te be-
waren gaat het “Kijkje in de klas” op woensdag 14 oktober niet door. 

Vragen over Coronabesmetting leerkrachten 
Afgelopen weken zijn een aantal leerkrachten met lichte verkoudheidsklachten getest 
op het Coronavirus. Bij sommige ouders is er onrust ontstaan of deze eerkrachten wel 
of niet besmet bleken te zijn.  Geen van de geteste leerkracht bleek het Coronavirus te 
hebben.  
Mocht er onverhoopt iemand positief getest worden dan kunt u er zeker van zijn dat u 
daarover  direct wordt geïnformeerd en dat de school de voorgeschreven procedure 
nauwkeurig volgt. 
In dit geval geldt de regel: “Geen nieuws is goed nieuws”. 
We zijn blij dat juffrouw Laura weer opgeknapt is en weer aan het werk is. 

Oudergesprekken 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief over de wijze waarop we de 
geplande oudergesprekken in week 44 (na de herfstvakantie) gaan organiseren. 
Naast deze bijlage krijgt iedere leerling deze brief ook op papier mee. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om, voor ieder kind een apart, strookje in te vullen en uiterlijk 1    
oktober aan uw kind mee terug te geven. Kinderen geven het strookje af aan hun 
eigen leerkracht. Op deze manier proberen we, rekening houdend met de veiligheid 
en richtlijnen, toch met alle ouders een contactmoment te plannen. 

Verkeersveilige schoolomgeving 
Iedere ouder wil dat zijn/haar kind op een veilige manier van- en naar school toe 
kan. Er zijn tal van factoren die bijdragen aan deze veiligheid. Door lopend of op de 
fiets te komen wordt autoverkeer rondom de school sterk verminderd. Goed voor-
beeldgedrag van ouders draagt bij aan goed verkeersgedrag van hun kinderen. 
Daarom graag uw aandacht voor de bijgevoegde bijlage.  
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De leerplichtconsulent 
Even voorstellen 

Ik ben Mina Ziani en sinds 2017 de leerplichtconsulent voor alle basisscholen 
in de gemeente Loon op Zand en dus ook van de school waar uw zoon of 
dochter op zit. Ik heb met regelmaat contact met de directie en intern bege-
leiders van alle scholen om de lijntjes kort te houden. 
 

De taak van de leerplichtconsulent 
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkomen van school-
verzuim en vroegtijdig schoolverlaten en het toezicht houden op het naleven 
van de leerplichtwet. Totdat uw kind 12 jaar is, bent u als ouder verantwoor-
delijk voor de schoolgang van uw kind. 
Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op 

school verschijnt, heeft school de wettelijke verplichting om dit te melden bij de afdeling leerplicht 
van de gemeente Tilburg. De leerplichtafdeling van de gemeente Loon op Zand, valt hier ook onder. 
Na de melding wordt een onderzoek opgestart en vindt een gesprek met ouders plaats op het ge-
meentehuis het Klavier, in Kaatsheuvel. Dit gesprek kan leiden tot een officiële waarschuwing of het 
opmaken van een proces-verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouders is, kan uw kind ook verwezen 
worden naar Bureau Halt voor het uitvoeren van een leerstraf. 
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen, bestaat de mogelijk-
heid dat u wordt uitgenodigd op school voor een preventiegesprek met de leerplichtconsulent en 
de directie. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. 
Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-25768806 of u kunt mij mailen via  
mina.ziani@tilburg.nl 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. 

”Remweg” demonstratie verkeer  
Op donderdag 29 oktober gaan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 naar een demonstratie over 
de remweg van voertuigen. Kinderen zijn zich in het verkeer vaak onvoldoende bewust van de 
remweg van een voertuig en lopen daardoor het risico om in gevaarlijke situaties terecht te ko-
men. Deze demonstratie vergroot de kennis en inzicht en draagt bij aan veiliger gedrag in het ver-
keer.  

In de herfstvakantie: Instrumentenparade! 
Mede door het succes van de Doe Mee Dagen heeft het Kunstencentrum besloten om in de herfstvakantie 
een superleuke activiteit te organiseren voor kinderen van de basisschool van circa 7 tot en met 12 
jaar: Instrumentenparade.  Op woensdagmiddag 21 en zaterdagmiddag 24 oktober kunnen kinderen in een 
corona-veilige setting gratis zelf muziekinstrumenten uitproberen. Daarnaast geven de docenten een concert 
aan de kinderen. Om in te schrijven gaat u naar de website van het Kunstencentrum Waalwijk. 
Directeur Francesco van Mierlo vertelt: "Kinderen kunnen aangeven welke instrumenten zij graag beter wil-
len leren kennen en een keer zelf zouden willen bespelen. En wij maken dan voor alle kinderen een persoon-
lijke boardingpas waarover de ouders nader bericht ontvangen. Maatwerk dus." 
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Zwem 3 (4) daagse 

De 100 jarige Waalwijkse Zwemvereniging organiseert ook dit jaar weer een zwem (3) 4 daagse 
 
Op 21, 22 en 23 oktober 2020 wordt er in Zwembad 
Olympia door de Waalwijkse Zwemvereniging we-
derom een zwem 3 (4) daagse georganiseerd.  
Je kunt hieraan deelnemen wanneer je minimaal in 
het bezit bent van een A-diploma of een certificaat 
van Superspetters. Het is mogelijk iedere dag te 
starten tussen 18:00 tot 19:00. In verband met Co-
rona zijn wij genoodzaakt om de starttijd te registreren zodat er niet teveel mensen in de zwemzaal/
zwembad zijn. Starttijden: 18:00, 18:30 en 19:00 uur . Kinderen tot 12 jaar zwemmen 250 meter, 
alle andere deelnemers zwemmen 500 meter. 
Inschrijvingskosten zijn €7,50/deelnemer. 
Omdat de KNZB uitgaat van een zwem 4 daagse bieden wij de mogelijkheid om één dag 2x het aan-
tal meters te zwemmen, voor kinderen <12 jaar 500 meter en voor andere deelnemers 1000 meter. 
Zo heb je toch het aantal meters voor een echte zwem 4 daagse gezwommen. 
Inschrijven kunt u via de link hieronder en elke woensdag en vrijdagavond tussen 18:00 – 20:00 uur, 
de inschrijfformulieren liggen dan voor je klaar. Na ontvangst van uw inschrijfgeld is uw deelname 
definitief. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een mooie medaille te verdienen.                                                
 
hhttps://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/item/502154/wzv/ 
Natuurlijk is een schriftelijke inschrijving ook mogelijk. Stop een briefje met daarop: 
Uw Naam, Woonplaats en Geboortedatum en geef aan hoe vaak je de zwem4daagse uitgezwom-
men hebt in een envelop. Bijvoorbeeld was je er vorig jaar ook bij dan wordt het dit jaar je tweede 
deelname. U kunt dit samen met het geld inleveren op de volgende adressen: 
Berkendreef 13D in Waspik 
Willem de Zwijgerstraat 40 in Sprang-Capelle 
Buitenvaert 11 in Kaatsheuvel 
Loondonk 4 Waalwijk 

Ventileren en temperatuur in de klas 
Zoals u weet is i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus, voldoende ventileren in de klassen nu 
van extra belang. Nu het frisser wordt betekent dat dat de temperatuur in de klassen lager ligt dan 
de kinderen normaal gewend zijn. Op dit moment worden van het ventilatiesysteem (Climarad) alle 
filters vervangen en doorstroomopeningen gereinigd. Dat is een tijdrovende klus die alleen na 
schooltijd uitgevoerd kan worden. We vermoeden dat dit werk eind volgende week klaar zal zijn. 
We verwachten dat de luchtkwaliteit dan ook in de winter (als het te koud is om de gehele dag ra-
men open te zetten) op een gewenst niveau blijft. 
Ook in de winter zullen tijdens de pauzes ramen open gezet worden waardoor het na de pauzes 
kouder is in de klas. 
Wilt u uw zoon/dochter daarom in ieder geval een warme trui of vest  aan geven. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeheer.zwem4daagse.nl%2Finschrijven%2F502154%3FTerugUrl%3Dhttps%3A%252f%252fwww.zwem4daagse.nl%252fzwem4daagse%252fdeelnemen%252fzoeken%252fitem%252f502154%252fwzv%252f%253fparam1%253ditem%2526
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Technisch en begrijpend lezen dit schooljaar in groep 6, 7 en 8 
Elk jaar bekijkt het team de lesroosters en voeren we veranderen door. 

Soms omdat we tot de conclusie komen dat iets niet prettig werkt en soms 

omdat het beter kan. Dit jaar hebben we besloten om de technisch leesles-

sen en de begrijpend leeslessen voor groep 6/7 en 7/8 gelijktijdig aan te 

bieden en de groepen op basis van de toets resultaten in te delen. Dit heeft 

o.a. het voordeel dat we instructiegroepen kleiner kunnen maken en kin-

deren van verschillende leesniveaus minder op     elkaar hoeven wachten. 

Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip op drie niveaus: A, B 

en C. Er zijn 3 groepen gemaakt op basis van de vaardigheidsscores van de 

leerlingen. Zo krijgt elke leerling de instructie die hij/zij nodig heeft om de 

volgende stap te maken in het leerproces. 

Voor technisch lezen zijn twee standaardtoetsen. Op basis van de tekst 

leestoets (AVI) is voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8 het leesniveau be-

paald. De kinderen krijgen instructie op M6-niveau, op M7-niveau of op plus

-niveau. Het verschil is dat bij M6 en M7 de leesmoeilijkheden nog uitge-

breid besproken en geoefend worden en bij het AVI plus-niveau het accent 

ligt op verder automatiseren, mooi (voor)lezen en meer leeservaring op-

doen. Dit komt ook bij M6 en M7 aan de orde maar krijgt iets minder het accent dan in de plus lees-

groep. Het wisselen van kinderen tussen groepen hangt af van de vorderingen op leesgebied. 

We hopen met de nieuwe werkwijze een verbetering aan te brengen en de kinderen beter te kun-

nen ondersteunen bij het leesproces. 

Actie Bruna Kaatsheuvel voor schoolbibliotheek  

In de Kinderboekenweek voert Bruna Kaatsheuvel campagne voor de schoolbibliotheken in de 

regio. Woensdag 30 september begint een speciale  spaaractie, waarbij klanten kassabonnen van 

kinderboeken kunnen omzetten in boeken voor de bieb van de school. Hoe meer mensen mee-

doen, hoe meer gratis kinderboeken de school bij Bruna Kaatsheuvel mag uitzoeken.    

(Groot)ouders en andere consumenten kunnen kassabonnen van kinderboeken tussen 30 septem-

ber en 11 oktober 2020 tijdens de Kinderboekenweek bij Bruna inleveren. De kassabonnen kunnen 

ook op school bij de juf worden ingeleverd. Bruna  geeft vervolgens boeken aan de bibliotheek van 

de school voor 20 procent van het totaalbedrag.     

De schoolbieb-actie van Bruna loopt tot en met het einde van de Kinderboekenweek, die het the-

ma ‘En toen?’ heeft meegekregen. Klanten krijgen bij de 

aanschaf van tenminste €12,50 aan kinderboeken stan-

daard het kinderboekenweekgeschenk gratis.   

 


