
 
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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2 november Nationaal School Ontbijt 

5 november Studiemiddag. School uit om 11.45 uur 

9 t/m 13 november Week van de mediawijsheid 

Landelijke week van respect 

16 t/m 20 november Week van de zichtbaarheid in het verkeer 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 3 

Oudergesprekken                                                               

We hebben een bijzondere week achter de rug waarin we voor het 
eerst in ons leven bijna alle oudergesprekken via Teams of telefo-
nisch hebben gevoerd. Een manier van communicatie die zeker niet 
ideaal is. We zijn blij dat we op deze manier toch met u in gesprek 
konden gaan over uw kind.   

Wij wensen alle      
jarigen in  November 

een hele fijne           
dag toe 

Schooltijden onderbouw op vrijdag 6 november  

In de vorige nieuwsbrief heb ik u bericht dat het bezoek aan de 
Efteling helaas niet doorgaat. Op deze dag zouden ook de leer-
lingen van groep 1 t/m 4 de hele dag naar school toe gaan. In het 
jaar- en vakantierooster tellen deze uren als verplichte lesuren. 
Daarom verwachten we de kinderen uit de onderbouw op deze 
middag toch allemaal op school. 

Alleen kinderen die nog geen 5 jaar (en dus niet leerplichtig zijn) 
mogen, indien gewenst, thuis blijven. Wilt u s.v.p. aan de leerkracht   
doorgeven als uw 4 jarige zoon/dochter  vrijdagmiddag niet naar 
school toe komt? 

We hopen dat we in het voorjaar  opnieuw de gelegenheid krijgen 
om, met de gehele school, de Efteling te bezoeken. Dat hang van-
zelfsprekend af van de snelheid waarmee het Coronavirus onder 
controle is en van de mogelijkheden van de Efteling. 
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Nationaal School Ontbijt  op dinsdag 3 november 
 
Op dinsdagochtend 3 november ontbijten alle kinderen samen op school. Een ge-
zond ontbijt is belangrijk .  
Gezonde voedingsgewoonten ontstaan al op 
jonge leeftijd. Daarom is in de week van 2 t/m 
6 november het Nationaal School Ontbijt  be-
schikbaar voor het basisonderwijs. 
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een 
bericht met uitgebreide informtie. 
 
Wilt u uw kind thuis nog niet laten eten. Dat 
doen we deze dag gezellig samen op school.  

Studiemiddag op donderdag 5 november                                  
Donderdagmiddag 5 november heeft het team een studiemiddag over de inzet van EDI 
in de lessen. 

Wat is EDI?                                                                         
EDI (Expliciete Directe Instructie) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verho-
gen, te zorgen voor succeservaringen en leerprestaties te verhogen.  

Alle leerlingen zijn donderdagmiddag 5-11 vrij.  

Ouderbijdrage 
 
Jaarlijks wordt u een ouderbijdrage gevraagd van €19,- per kind. In de brief (zie de 
bijlage bij deze nieuwsbrief) die ik u namens de ouderraad stuur, kunt u meer lezen 
over deze ouderbijdrage. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn de ouderbijdrage over te maken naar: 
 
NL77 RABO 0124 8724 92 t.n.v. OR de Kinderboom, Kaatsheuvel 
O.v.v. voornaam en achternaam van uw kind 
 
We waarderen het enorm wanneer u de betaling uiterlijk 30 november 2020 kunt 
voldoen. 
  
Ik reken op uw medewerking! 
Namens Oudervereniging de Kinderboom 
Ilse Vloemans 
Email: ilsevaneersel@hotmail.com  

mailto:ilsevaneersel@hotmail.com


 

3 

Kies (Kinderen In Echtscheiding Situatie) 
 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ou-
ders. Het overkomt ze. Het kan zeer verschillend zijn 
hoe ze hiermee omgaan. Bij de spel/praatgroep KIES 
kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een 
plaats geven en een manier vinden om, om te kunnen 
omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de schei-
ding. Onderzoek, door de universiteit Utrecht, toont 

aan dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ou-
ders verbetert.  
De KIES training wordt aangeboden door Farent. 
 
In de bijlagen treft u een informatiefolder over deze training. Neemt u gerust contact 
op voor vragen. 

Week van de Mediawijsheid 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leer-
zaam en vooral positief mediagebruik.            
Deze campagneweek wordt elk jaar opnieuw georganiseerd. In alle groepen wordt op 
een wijze, die passend is bij de leeftijd, van het kind aandacht besteed aan dit onder-
werp.                  
Een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid is de serious game                 
MediaMasters.         
                                            
In 2020 draait de Week van de Mediawijsheid om media & gezondheid. Online media 
bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook veel van je vragen. In de Week kun je 
zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf 
te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jij je goed bij? Je hebt het zelf in de 
hand. 

http://www.mediawijsheid.nl/mediamasters/


 

4 

Landelijke week van respect 
 
Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, 
in de klas, op school en in de buurt.                                                                              
Op Kinderboom kennen we de gouden regel: “Ik zorg goed voor mezelf, de ander 
en mijn omgeving”. Dat is alleen mogelijk wanneer men respectvol met elkaar 
omgaat. Tijdens deze week besteden we in de klas extra aandacht aan dit onder-
werp. 

Zichtbaarheid in het verkeer 
 
De klok is verzet. Het is vroeg donker. Twee redenen om te zorgen dat je goed zichtbaar bent als je 
in het donker, de weg op gaat.  
 Werkt mijn verlichting goed? 
 Zijn de reflectoren in orde? 
 Heb ik reflecterende kleding of een hesje waardoor ik beter zichtbaar ben? 
Allemaal vragen die iedere verkeersdeelnemer en iedere ouder zichzelf telkens weer moet stellen 
alvorens in het donker de weg op te gaan. 
 

“Zo doen we dat op Kinderboom” Zelfregulering 
 
In de bijlagen vindt u een nieuwe “Zo doen we dat op Kinderboom”.  
Afgelopen maanden is over een aantal onderwerpen een kort en bondig overzicht gemaakt. In één   
A-4-tje  heeft Kinderboom hierin een visie, handelwijze, afspraken of procedure vastgelegd. Hier-
mee ontstaat een helder en bruikbaar overzicht waar we allemaal veel plezier van kunnen hebben 
en dat bijdraagt aan een eenduidige aanpak en heldere informatie. 

Dit keer informeren we u graag over het onderwerp: zelfregulering. 


