
 
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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14 t/m 18 juni 2021 Verkeersweek 

17 juni 2021 Studiedagmiddag team (school uit om 11.45 uur) 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 10 

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

Studiemiddag 
Op donderdagmiddag 17 juni zijn alle kinderen  vanaf 11.45 uur 
vrij. Het team heeft dan een studiemiddag. 

Afscheid juffrouw Elly Kop 
Na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, 
gaan we aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van 
juffrouw Elly Kop. Zij gaat genieten van haar (vervroegde) pen-
sioen. 
We zullen, binnen de mogelijkheden die deze tijd ons biedt, 
afscheid nemen en ervoor zorgen dat zij kan terugkijken op 
een onvergetelijke dag als afsluiting van haar onderwijs            
carrière  

Renovatie school                  
De vervanging van kozijnen, het plaatsen van dubbel glas en het 
schilderwerk aan de kozijnen en buitendeuren is bijna klaar.   
Omdat de zomervakantie te kort is om alle geplande werkzaam-
heden klaar te krijgen, wordt komende week gestart met de 
vervanging van het dak. Dat gebeurt in delen en in goed overleg 
met de projectleider en de school zodat we de veiligheid kun-
nen waarborgen en er zo min mogelijk overlast is. Dit schooljaar 
hebben we nog een extra klaslokaal zodat we indien nodig een 
klas tijdelijk in het lege lokaal kunnen zetten.                             
Mogelijk zal uw kind af en toe gebruik moeten maken van een 
andere ingang. We proberen hier zo duidelijk mogelijk met u 
over te communiceren. Het is voor de aannemer moeilijk om 
een planning vooraf te maken omdat hij afhankelijk is van het 
weer, het nog onduidelijk is wat de schade is van jarenlange lek-
kage en hoeveel tijd reparatie in beslag neemt 



 

 

2 

 

Continurooster en oproep vrijwilligers 
De MR heeft u vorige week bericht dat het overgrote deel van de ouders voorkeur 
heeft uitgesproken voor een continurooster en mij verzocht de schooltijden aan te 
passen. 
Zoals u in eerdere berichten hebt kunnen lezen, ging de voorkeur van ±90% van de 
teamleden uit naar handhaving van de ‘oude’ schooltijden. Natuurlijk neemt het 
team de uitslag van deze inventarisatie, onder de ouders, serieus en zijn we gestart 
met de organisatie en communicatie m.b.t. het continurooster. Dit met als doel om 
m.i.v. het schooljaar 2021-2022 een continurooster in te voeren. 
Dat kunnen we alleen met uw hulp. 

Als straks elke dag bijna 200 kinderen over moeten blijven, hebben we ouders, opa’s, 
oma’s en andere vrijwilligers nodig die komen helpen met het begeleiden van de 
leerlingen tijdens de lunch en pauze. Tot op heden hebben zich slechts 4 vrijwilligers 
aangemeld. Dat is volstrekt onvoldoende om de begeleiding te realiseren. Wij doen 
dan ook een dringend verzoek op u allen om u aan te melden als vrijwilliger. Mis-
schien werkt u niet buitenshuis of werkt u parttime en bent u in de gelegenheid om 1 
of 2 keer per week te komen helpen. 
Voor begeleiders is een vrijwilligersver-
goeding beschikbaar. 

U kunt zich aanmelden door een            
e-mail te sturen aan:                                                 
directiekinderboom@leerrijk.nl  

Oproep GMR leden           
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bericht van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Zij zijn op zoek naar nieuwe lid dat namens de ouders 
zitting wil nemen in GMR van Stg. Leerrijk! 

Oproep nieuwe leden oudervereniging      
In dit bijzondere jaar is de oudervereniging vooral achter de schermen actief ge-
weest met het organiseren en voorbereiden van tal van activiteiten. Met wat creati-
viteit is het gelukt om, rekening houdend met de coronamaatregelen, van de jaar-
feesten en speciale dagen toch iets bijzonders te maken. Dankjewel daarvoor.                                                   
We verwachten en hopen dat 2021-2022 weer een ‘gewoon’ schooljaar gaat worden 
en ouders ook weer in de school kunnen komen helpen.  

De oudervereniging roept belangstellende ouders op om zich aan te melden en lid te 
worden van de OV. Wilt u een bijdrage leveren, meedenken en helpen tijdens allerlei 
evenementen en activiteiten dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen via: 
ovkinderboom@gmail.com 
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ANWB actie: Win een verkeersplein     Hebt u al gestemd?
Kinderboom heeft zich aangemeld voor de ANWB verkeersactie waarbij we een ver-
keersplein kunnen winnen voor op het schoolplein. Daarvoor is het belangrijk om zo 
veel mogelijk stemmen binnen te halen. We ho-
pen dat u al hebt gestemd en aan uw vrienden, 
kennissen en familie hebt gevraagd om dit ook te 
doen. U kunt meerdere keren kosteloos uw stem 
uitbrengen. 

Helpt u Kinderboom aan een prachtig nieuw ver-
keersplein? Dan is straks niet alleen het gebouw 
maar ook het schoolplein klaar voor de toe-
komst. 

Verkeersexamen          
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7 het fietsexamen gehad. We zijn er 
trots op dat alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch én praktisch examen. 
Veel leerlingen hebben zelfs een foutloze route gereden. Van harte gefeliciteerd! 

Kledingcontainer                       
Zoals u weet staat op het schoolplein een kledingcontainer. De opbrengst van de op-
gehaalde kleding komt, via de oudervereniging, ten goede aan de leerlingen van de 
school. Kleding kan in afgesloten zakken worden ingeleverd. Als u de zak aan een ou-
dere leerling of een van de teamleden afgeeft zorgen zij dat de zakken in de container 
komen. 

Heppie vakanties - even onbezorgd kind zijn                        

Er zijn in Nederland veel kinderen die er om verschillende redenen niet zomaar tus-
senuit kunnen. Omdat er geen geld voor is, of omdat er extra begeleiding bij het spe-
len nodig is. Speciaal voor hen organiseren wij deze vakanties. Tijdens een Heppie va-
kantie wordt 1 op 3 begeleiding geboden door ervaren vrijwilligers die positiviteit, 
veiligheid en duidelijkheid bieden. 
De inschrijving voor de zomer van 2021 is open!  
Op heppievakanties.nl kun je nu kinderen van 6 t/m 18 jaar aanmelden.  

Personeel schooljaar 2021-2022 
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat we momenteel bezig zijn met de invulling 
van de vacatures. Op dit moment zijn we nog niet zo ver dat we u daar al nadere in-
formatie over kunnen geven. 
Zodra bekend is welke leerkrachten in welke groepen gaan werken, informeren we u 
hierover. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.e.hetvergetenkind.nl%2F%3Fqs%3Ddc3491bf180fa33c7c854e4b49c0893b8a1e48d92b4c3606730d6876063df1a179e11547610d70e62dfc44197db7f31495cf49119dc7bdec&data=04%7C01%7Cdirectiekinderboom%40leerrijk

