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

15 juli

2e Rapport

19 juli

Musical en afscheidsavond gr. 8

22 juli

Vrije middag, laatste schooldag (school uit om 11.45 uur)

25 juli

Start zomervakantie

5 september Eerste schooldag, schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief 12
Jaarrooster
In de bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u het nieuwe jaarrooster voor het
schooljaar 2022-2023.
De vakanties en vrije dagen zijn aangegeven in blauw. Studie(mid)dagen zijn
aangegeven in geel.
Bij het uitgaan van dit jaarrooster zijn nog niet alle data van het schooljaar
bekend. Eventuele aanvullingen zullen we bekendmaken via een update of
via de nieuwsbrieven.

Afscheid
Aan het einde van dit schooljaar nemen we natuurlijk afscheid van de leerlingen van groep 8.
Dit jaar gaan we echter ook afscheid nemen van 2 leerkrachten.
Patty van Kuijk gaat de overstap maken naar BS de Veste in Waspik. Zij wordt daar leerkracht in groep 4.
Zabrina Bastianen gaat het onderwijs verlaten en op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten het onderwijs.
Twee kanjers van leerkrachten die beiden lange tijd op Kinderboom gewerkt hebben. We gaan hun warmte,
hun enthousiasme, hun kennis en hun vaardigheden erg missen.
Dankjewel voor zoveel jaren Kinderboom en heel veel geluk.
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Formatie en groepsbezetting
Iedereen is natuurlijk benieuwd wie volgend jaar de nieuwe juf of
meester wordt.
Helaas is het nog niet gelukt om alle vacatures voor het nieuwe
schooljaar helemaal in te vullen.
Gelukkig hebben we afgelopen week weer een belangrijke stap in
de goede richting gezet en hebben we de formatie bijna rond.
We zijn nog in gesprek met een mogelijke kandidaat voor groep 5.

Helpt u ons met zoeken naar een:
• leerkracht voor groep 5 (maandag en dinsdag)
• tijdelijke leerkracht voor groep 8 (van 5 september tot 1 oktober)
Groep 1/2A: Ilse van Ast (ma. - di. - do.) en Debbie Houtman (woe. - vrij.)
Groep 1/2B:

Ivonne de Vocht (ma. - di. - do.) en Marian de Vocht (woe. - vrij.)

Groep 3:

Jacqueline Brekelmans (ma. t/m do.) en Ivonne de Vocht (vrij.)

Groep 4:

Diny van de Ven (ma. t/m do.) en Laura van Dongen (vrij.)

Groep 5:

Henriëtte Vossenaar (woe. t/m vrijdag)
We zijn nog op zoek naar een leerkracht voor maandag en dinsdag
in groep 5.
(Mocht deze vacature direct na de zomervakantie onverhoopt nog niet zijn ingevuld dan is
Henriette bereid om (uiterlijk) tot de herfstvakantie de hele week in groep 5 te werken).

Groep 6:

Femke Penning de Vries (ma. t/m woe.) en Carien Craane (do. - vrij.)

Groep 7:

Nicol Kramp (ma. t/m vrij)

Groep 8:

Ronald van Loon (ma. t/m vrij.)
I.v.m. de opzegtermijn bij zijn huidige werkgever kan Ronald waarschijnlijk pas op 1
oktober starten in groep 8.
We zijn op zoek naar een leerkracht die in de eerste 4 weken van het schooljaar een goede
start kan maken met groep 8.

De ondersteuning in de groepen is nog niet ingedeeld en wordt op een later moment bekend gemaakt.

2

Vertrekkende MR leden
Na vele jaren lid te zijn geweest van de MR, stoppen Robbert van ‘t Veer en Monique Pardoel
hun werkzaamheden in de oudergeleding van de MR. Hun (jongste) dochter en zoon maken
allebei de overstap naar het voortgezet onderwijs en daarmee eindigt voor hen een tijdperk
als MR lid.
Heel veel dank voor het vele werk dat jullie de afgelopen jaren verricht hebben en voor de
wijze waarop jullie deze taak vervuld hebben.

Nieuwe MR leden stellen zich voor:
Adri Govers
Mijn naam is Adri Govers, getrouwd met Marit en vader van Liz en Just. Ik werk als teammanager front- & backoffice voor NCVB bedrijfsopleidingen, wij zijn 1 van de 17 scholen binnen
onderwijsgroep Tilburg.
Als ouder vind ik het belangrijk om mee te denken rondom de dagelijkse thema’s van de
kinderen en daarom heb ik me opgegeven als lid van de MR. Ik zal vanaf schooljaar 2022-2023
deel uitmaken van de MR. Ik sta achter de visie van Kinderboom en ben benieuwd hoe de visie
de komende jaren ontwikkeld kan worden zodat elk kind op zijn of haar manier kan blijven
ontwikkelen.

Wat ik belangrijk vind is dat er op een constructief kritische manier gekeken wordt naar ontwikkeling, voortgang en groei. Hierbij streef ik naar een omgeving waar reflectie en continue
verbeteren een dagelijks terugkerende routine is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een
veilige omgeving voor kinderen gecreëerd wordt waarin ze op eigen tempo en manier bovenstaande zaken kunnen ontdekken en ontwikkelen. Plezier en sociale contacten zijn hierin essentieel.
Ik nodig andere ouders dan ook uit om zich te melden bij mij zodat ik zaken ook kan
meenemen in de vergadering.

Anne van Haaren
Ik ben Anne van Haaren, 39 jaar, getrouwd en moeder van Elise (groep 5) en Thomas (groep 3).
Naast mijn rol als moeder ben ik leerkracht van groep 4 op een basisschool in Loon op Zand.
Vanaf volgend schooljaar mag ik deelnemen aan de MR op de Kinderboom. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een fijne omgeving hun persoonlijke talenten kunnen ontwikkelen. Een
school die meegaat met de tijd maar ook kritisch omgaat met onderwijsvernieuwingen vind ik
ook belangrijk. Daarnaast zijn een goed contact en een fijne samenwerking met ouders niet
weg te denken. Ik vind het leuk dat ik op een positieve kritische manier mijn bijdrage kan leveren door mee te denken in de MR van de Kinderboom.
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Gesprekken
15 juli krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis toe. Bij dit laatste rapport
wordt niet voor ieder kind een rapportgesprek ingepland. Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt als er zaken zijn die hij/zij graag met u wil bespreken.
Als u geen uitnodiging ontvangt van de leerkracht maar toch behoefte hebt aan een
gesprek, neem dan gerust contact op voor een afspraak. U kunt hiervoor het beste
een e-mail sturen naar de leerkracht.

Zomerweek
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de uitnodiging voor de zomerweek. Een leuke week met tal van gezellige, leerzame en sportieve activiteiten waar
uw kind geheel gratis aan deel kan nemen. Wilt u uw kind mee laten doen, meld hem/
haar dan z.s.m. aan.

Vriendjes vriendinnetjes dag
In het laatste weekend van de zomervakantie (3 september) houdt voetbalvereniging
Berkdijk een vriendjes/vriendinnetjesdag.
In de bijlagen vindt u een uitnodiging voor deze dag.

GMR
In de bijlagen vindt u een verslag van de onderwerpen die in het afgelopen half jaar in
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stg. Leerrijk! Zijn besproken.

Corona
Hoewel eigenlijk niemand het woord nog wil horen, kunnen we er aan het einde van
het schooljaar toch niet omheen.
In de media hebt u afgelopen weken mogelijk al het een en ander vernomen over de
maatregelen voor het onderwijs als Corona onverhoopt weer de kop op steekt.
De schoolbesturen zijn in samenwerking met een aantal directeuren bezig met het opstellen van een protocol aan de hand van de richtlijnen van de overheid. Daarbij
streeft men naar een optimale afstemming met andere scholen in de regio.
Helaas zijn ook op Kinderboom afgelopen weken coronabesmettingen. Daarom blijft
extra alertheid op klachten en testen belangrijk.
We hopen dat u allemaal in goede gezondheid kunt genieten van een zorgeloze
vakantie.
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