
 
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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3 t/m 14 mei 2021 Meivakantie 

19 mei 2021 Studiedag team (geen school) 

24 mei 2021 2e Pinksterdag (geen school) 

28 mei 2021 Kinderboomdag 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 9 

Groepsindeling 2021-2022 
Kinderboom groeit. Het aantal aanmeldingen op Kinderboom 
is wederom iets toegenomen. We zijn blij dat veel ouders voor 
onze school kiezen. Positieve verhalen van andere ouders, een 
fijne sfeer en goede resultaten zijn argumenten die we veel 
horen van ouders die zich komen oriënteren op Kinderboom. 
Ouders en leerlingen zijn de beste ambassadeurs. Dankjewel 
hiervoor.  
In het schooljaar 2021-2022 gaan we van start met 8 groepen. 
2 groepen 1/2 en 6 aparte groepen voor de leerjaren 3 t/m 8. 
Komend jaar zijn er dus geen combinatiegroepen. 
Ik de loop van het jaar (er worden nog steeds nieuwe leer-
lingen aangemeld) bekijken we op welke manier en welk tijd-
stip de instroom van nieuwe kleuters vraagt om extra onder-
steuning of eventueel een derde kleutergroep. Op dit moment  
zijn er nog te veel onzekere factoren (aantal aanmeldingen, 
beschikbare gelden en formatie) om daar nu al een besluit 
over te nemen. 
 
Er wordt hard gewerkt om de bezetting van de klassen rond te 
krijgen. Momenteel loopt de interne sollicitatieprocedure bin-
nen Leerrijk! Indien na deze interne procedure nog vacatures 
zijn die nog niet zijn ingevuld dan zal er een externe vacature 
geplaatst worden. We zullen u t.z.t. informeren. 

Alle jarigen 
in de maand 
Mei wensen 
wij een hele 
fijne dag toe 

Studiedag 
Op woensdag 19 mei zijn alle kinderen vrij. Het team heeft 
dan een studiedag. 
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Nationaal Plan Onderwijs                                         
Mogelijk heb u in de media al iets gehoord over het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). 
De overheid heeft een groot bedrag beschikbaar gesteld om na het rommelige      
Coronajaar het onderwijs een extra impuls te geven. De informatie van de overheid 
komt in fases beschikbaar voor de scholen. Op dit moment zijn we druk bezig met 
het maken van een scan om de ontwikkeling op cognitief gebied, op sociaal emotio-
neel gebied en welbevinden goed te analyseren. Wat zien we? Welke acties vraagt 
dit op school, klas en kindniveau? 

In overleg met het team, de medezeggenschapsraad, collega scholen en schoolbe-
stuur zal, op basis van alle beschikbare informatie, een goed afgewogen en onder-
bouwde keuze worden gemaakt uit het “keuzemenu” van het Ministerie van Onder-
wijs. 

Vragenlijst Successpiegel                                            
Deze week hebt u voor ieder kind op Kinderboom een digitale vragenlijst ontvangen. 
Kennelijk is deze vragenlijst van de successpiegel bij sommigen in de spam terecht 
gekomen. Mocht u de vragenlijst niet gevonden hebben in uw mail, kijkt u dan a.u.b. 
even in de spam. 

Overblijven en oproep vrijwilligers                                                             
Even hadden we de hoop dat met het openen van de naschoolse opvang ook het 
overblijven weer voor iedereen toegankelijk zou worden. Helaas moeten we ons nog 
steeds houden aan de cohorten regeling en groepen gescheiden houden. Dat bete-
kent dus nog geen veranderingen voor het overblijven. 

Daarnaast is er door diverse omstandigheden (gezondheidsredenen, aanvaarden van 
een baan) een ernstig tekort ontstaan aan overblijfkrachten. Daarom zijn we met 
spoed op zoek naar nieuwe overblijfkrachten om de leerlingen tijdens de pauze kun-
nen begeleiden bij het eten en spel. Mocht u bereid en in staat zijn een bijdrage te 
leveren in de begeleiding, stuurt u dan a.u.b. een mailtje naar:                                     
directiekinderboom@leerrijk.nl 

Voor begeleiders is een vrijwilligers-
vergoeding beschikbaar. 
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Oproep verkeersouders                                               
De werkgroep verkeer is op zoek naar een tweetal ouders die komend schooljaar het 
stokje willen overnemen van de huidige verkeersouders. Samen met een van de leer-
krachten helpt u met de uitvoering van het jaarplan verkeer, de organisatie van een 
aantal verkeersactiviteiten en neemt u 2 keer per jaar deel aan gemeentelijk overleg 
met andere scholen, VVN (Veilig Verkeer Nederland) en het BVL (Brabants Veilig-
heids Label). 

Iedere ouder wil dat zijn kind op een veilige manier deel kan nemen aan het verkeer 
en weer heelhuids thuiskomt. Dat kan alleen als er goed verkeersonderwijs gegeven 
wordt en regelmatig in de praktijk geoefend wordt. Komt u ons helpen? 

Wilt u de verkeerswerkgroep 
versterken dan kunt u contact 
opnemen met Elly Kop via:  
ellykop@leerrijk.nl 

Pré-advies groep 7                                                    
Het gesprek over het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs zal niet aan het 
einde van dit schooljaar maar begin groep 8 (rond de herfstvakantie) worden ge-
voerd.  

Cultuurweek                                                             
Vanwege de maatregelen die nog steeds van kracht zijn, kan ook dit jaar de geplande 
cultuurweek niet doorgaan. Wel zal de Kinderboomdag (volgens de leerlingen de 
verjaardag van de school) op vrijdag 28 mei met wat aanpassingen gevierd worden. 

Avond 3 daagse                                                           
De organisatie van de avond driedaagse heeft besloten dat ook dit jaar de wandel-
driedaagse niet door kan gaan.  

Prettige vakantie                                                      
Namens het team wens ik u een hele fijne meivakantie toe waarin het hopelijk een 
beetje warmer en zonniger mag worden. Rust lekker uit zodat we er samen in de 
laatste periode van dit schooljaar weer flink tegenaan kunnen. 


