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

5 april

Schoolfotograaf

14 april

Paasviering

15 april

Goede vrijdag (geen school)

18 april

2e Paasdag (geen school)

22 april

Koningsspelen

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

Nieuwsbrief 8
Avond 3 daagse
Op 11, 12 en 13 mei organiseert
de Stichting Avond 3 daagse
Kaatsheuvel de 49e avond 3
daagse.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u een brief met uitgebreide
informatie over de 3 daagse.

Dit jaar verloopt de inschrijving wat anders dan u gewend bent. Elke leerling krijgt vrijdag of begin volgende week een kaartje mee naar huis.
Als uw kind mee wil doen dan:
• vult u het kaartje volledig in
• kunt u op het kaartje aangeven als u mee wilt lopen als begeleider
• stopt u het kaartje in een enveloppe met daarin ook het deelnamegeld
van €3,• zet u op de buitenkant van de enveloppe a.u.b. de voor- en achternaam
en de klas van uw kind.
• Levert u/uw kind de dichte enveloppe met het kaartje en het geld

vóór Pasen in bij de eigen leerkracht
Enkele leden van de oudervereniging zullen voor de verdere communicatie
en aanmelding zorgdragen.

We wensen
alle jarigen in
de maand april
een hele fijne
verjaardag.
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Oudervragenlijst
Alle ouders hebben vorige week inloggegevens voor een oudervragenlijst ontvangen. Ik hoop dat u
even tijd wilt maken om deze vragenlijst in te vullen.

Grote Rekendag
Uitgeverij Malmberg organiseert, samen met de Universiteit Utrecht, jaarlijks de Grote Rekendag.
Op woensdag 30 maart heeft Kinderboom, daaraan deelgenomen.
Het was een dag van onderzoekend leren en uitdagende opdrachten. Een dag die liet zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen hebben deelgenomen.
De titel van de 20e Grote Rekendag was ‘Bouwavonturen’. Er was een grote diversiteit aan rekenactiviteiten zoals: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen, maten en verhoudingen en plattegronden. De kinderen combineerden denkkracht met handvaardigheid en creativiteit.
De thema’s voor de verschillende groepen:
Gr. 1 en 2: ‘Architect gezocht’ (ontwerpen en bouwen van verschillende onderdelen van een dierentuin)
Gr. 3 en 4: ‘De architecten’ (wat doet een architect en welke vaardigheden heeft een architect nodig om zijn werk goed te kunnen doen. )
Gr. 5 en 6 ‘Beroep architect’ (wat komt er kijken bij het ontwerpen van een huis)
Gr. 7 en 8 ‘De kleine stad’ (het ontwerpen van Tiny Houses, werken met plattegronden op schaal en
het bouwen van een stad).
De vele foto’s die gedeeld zijn via Parro laten zien dat er met heel veel enthousiasme en betrokkenheid is gewerkt.

Afscheid juffrouw Daniëlle
Afgelopen vrijdag heeft juffrouw Daniëlle afscheid genomen van Kinderboom. De ouders van de
leerlingen van groep 5 én van de andere klassen waar dit gevolgen voor heeft, zijn intussen geïnformeerd. We zijn blij dat het, dankzij de extra inzet van het team, gelukt is om een goede oplossing te
vinden voor de periode tot de zomervakantie.

Ouderbijdrage lunchpauze
Zoals eerder vermeld wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd voor de betaling van een vrijwilligersvergoeding aan de begeleiders tijdens de lunchpauze. Deze bijdrage bedraagt €40,- per
kind per jaar. Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, hopen wij van harte dat alle ouders deze
kosten betalen.
Om het continurooster te kunnen draaien, kunnen we niet zonder deze vrijwilligers. Het heeft veel
moeite gekost om voldoende begeleiders te vinden voor alle groepen en we zijn blij met hun inzet
en hulp.
U hoeft geen geld mee te geven aan uw kind. U ontvangt bericht van school wanneer en op welke
manier u de bijdrage kunt overmaken.
In sommige situaties (ouders met een laag inkomen) kan een beroep gedaan worden op
“Baanbrekers”. U kun zo nodig hierover contact hierover met me opnemen.
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Plusklas in halve finale scholenwedstrijd Whizzkids
Afgelopen periode heeft de plusklas van groep 7/8 meegedaan aan een wedstrijd genaamd Whizzkids. Zij
hebben een heel bijzondere prestatie geleverd. De kinderen van de plusklas vertellen u zelf graag even in
het kort wat zij gedaan hebben:
Je kreeg 3 vragenreeksen. Iedere vragenreeks had 15 vragen. Hiervoor hadden we steeds een paar weken
de tijd. Na deze 3 rondes kregen we te horen dat we in de halve finale stonden. We waren de enige
Nederlanders die zo ver waren gekomen. Toen was het 18 maart, de dag van de halve finale was aangebroken. Er waren vier mensen die de opzoekvragen moesten doen. De anderen moesten een praktische
opdracht maken. Voor de praktische opdracht moest je je voetafdruk omtrekken en daar moest je dingen
in tekenen die dan beter konden worden voor de natuur (je ecologische voetafdruk verbeteren). Aan het
eind van de dag kregen we de uitslag en hadden we gehoord dat we niet door waren naar de finale. We
waren van de 50, 27e geworden.

Corona maatregelen
Zoals bekend zijn de maatregelen rondom het Coronavirus verder versoepeld.
Mondkapjes zijn niet meer nodig en 1,5 meter afstand houden tot elkaar is ook verleden tijd.
De quarantaineperiode is verkort van 7 naar 5 dagen. De regel dat men 24 uur klachtenvrij moet zijn alvorens uit quarantaine te kunnen, geldt nog steeds.
Leerlingen hoeven geen zelftesten meer af te nemen. Alleen testen bij klachten blijft nodig.
Afgelopen week is het aantal zieke leerlingen (waaronder een flink aantal met het Coronavirus) weer flink
toegenomen. We vragen u om uw kind te testen als hij/zij verschijnselen heeft die kunnen passen bij het
coronavirus en uw kind pas weer naar school te laten gaan na een negatieve test of als uw kind 24 uur
volledig klachtenvrij is.
Zo hopen we samen te voorkomen dat er weer halve kassen afwezig zijn of klassen helemaal thuis moeten blijven omdat de leerkracht ziek is.

Flessenactie
De school leek afgelopen weken wel een emballage magazijn. Wat hebben de kinderen hard gewerkt en
wat zijn er ontzettend veel flessen verzameld. Enkele leerlingen van groep 6 hebben het initiatief genomen en andere klassen hebben zich hier enthousiast bij aangesloten.
Fijn dat de kinderen zo hun best gedaan hebben voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Samen hebben de kinderen het mooie bedrag opgehaald van:

€493, 70
Juffrouw Femke gaat dit bedrag storten op giro 555. Dankjewel allemaal.
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