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

23 febr.

1e rapport

25 febr.

Carnaval
Alle klassen zijn om 11.45 uur vrij

28 febr. t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

Nieuwsbrief 6
Onderwijsinspectie
De wijze waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de kwaliteit van
de scholen is de afgelopen jaren erg veranderd. Vroeger werden alle scholen in Nederland elke 4 jaar bezocht en beoordeeld. Nu wordt er een onderzoek bij het bestuur gedaan en gaat de inspectie op verificatieonderzoek bij
enkele scholen. In dat kader is Kinderboom in 2021 bezocht. Omdat wij
onze school niet herkenden in het oordeel op één van de beoordeelde thema’s (kwaliteitszorg) hebben we contact gezocht met de inspectie. Dat
heeft ertoe geleid dat de inspecteur bereid was om opnieuw met ons in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp. Tijdens dit gesprek hebben
we inspecteur laten zien op welke wijze Kinderboom werkt aan kwaliteit.
De inspectie heeft zeer positief gereageerd op de manier waarop we de
kwaliteitsontwikkeling in de school zichtbaar maken, deze gegevens interpreteren en ons handelen daarop afstemmen. De inspecteur heeft ons enkele tips gegeven waardoor we op enkele punten nóg een stapje beter kunnen worden.
Het gesprek hebben we afgesloten
met een aantal handreikingen van
de inspecteur om het traject naar
de beoordeling goed of excellente
school te starten. Op Kinderboom
zijn we immers niet tevreden met
een voldoende maar gaan we voor
“goed”.
We zijn blij met het verloop van het
gesprek en de feedback en trots op
het resultaat.

Alle jarigen in
februari.
Van harte
gefeliciteerd!
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Studiemiddag 16 februari
Op woensdagmiddag 16 februari heeft het schoolteam een studiemiddag. De school is
op deze woensdag uit om 12.15 uur (de normale tijd) en niet om 11.45 uur zoals eerder
per abuis vermeld was op de website.

Afwezigheid Yvonne Mutsaers (directeur)
Aanstaande vrijdag (28 jan.) én volgende week (31 jan. t/m 4 febr.) ben ik niet aanwezig op school.
Voor dringende zaken, die niet kunnen wachten, kunt u gedurende mijn afwezigheid
terecht bij Femke Penning de Vries. Femke is de leerkracht van groep 6 en is bezig met
de Master opleiding tot schoolleider. Voor haar een uitgelezen kans om al een keer bezig te zijn met alles wat bij dit mooie vak komt kijken.
Omdat Femke het grootste deel van de week in groep 6 staat, kunt u haar het beste
een mail sturen. Haar mailadres: femkepenningdevries@leerrijk.nl
Zij zal na haar lessen uw bericht beantwoorden of zo nodig contact met u opnemen.

Training faalangst Farent
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer over faalangsttraining die verzorgd
wordt door Farent.

Reserve kleding kleuters
Voor de kleutergroepen zijn we op zoek naar reservekleding in de
maten 104 tot 128/134. Soms hebben kinderen wel eens een
‘ongelukje’ en zijn ze te laat bij het toilet. Dan is het fijn om wat kleding op voorraad te hebben.
Hebt u ondergoed, sokken of bovenkleding waar uw kind uitgegroeid
is dan helpt u ons daar erg mee.

Ouderbijdrage
Er is nog een aantal ouders dat de ouderbijdrage aan de oudervereniging nog niet heeft
betaald. Mogelijk is dit aan uw aandacht ontschoten. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze
bijdrage z.s.m. over te maken.
Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen dan verneem ik dit graag van u. In sommige
situaties kan een aanvraag ingediend worden bij de gemeente.
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Corona maatregelen
Gisteren kondigde het kabinet versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Ook voor scholen is het
een en ander veranderd. In deze brief geven we een kort overzicht van de maatregelen en geven we aan
wat u de komende tijd van ons kunt verwachten.
Alleen nog quarantaine als leerlingen zelf ziek zijn
Vanaf woensdag 26 januari geldt dat leerlingen alleen nog in quarantaine hoeven wanneer ze zelf corona
hebben of klachten hebben die bij corona passen. Het kabinet vraagt iedereen die (ook lichte) klachten
heeft om een (zelf)test te doen. Bij een besmetting in het gezin mogen leerlingen dus naar school als ze
zelf helemaal geen klachten hebben. Alle regels zijn terug te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.
De maatregelen vanuit het kabinet worden altijd door PO-Raad en vakbonden vertaald in een concreet
protocol voor het onderwijs. Dit is nog niet beschikbaar en wordt pas eind deze week verwacht. Het kan
dus zijn dat er nog nadere regels volgen, hierover zullen we u indien nodig informeren.
Door de versoepelingen kunnen we weer meer leerlingen verwelkomen op school. Daar zijn we heel blij
mee. Tegelijkertijd blijft voorzichtigheid geboden. We vragen u alert te zijn op klachten. Twijfelt u of uw
kind naar school kan, neem dan contact met ons op.
Onderwijs gaat zo veel mogelijk door
Leerlingen die wel thuis moeten blijven omdat ze keelpijn hebben, verkouden- of ziek zijn, zullen waar
mogelijk onderwijs op afstand krijgen. Dat kan echter niet altijd, omdat het combineren van fysiek en online onderwijs niet altijd haalbaar is. Daarnaast is het zo dat we ook meer uitval van leerkrachten zien,
omdat corona nu eenmaal snel rondgaat in de samenleving en op de scholen. Hiervoor is meestal geen
vervanging beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat leerlingen toch naar huis moeten omdat er niemand
voor de klas kan. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen, maar soms is er sprake van overmacht.
We vragen uw begrip hiervoor.
Alle overige en eerdere maatregelen in en om de school blijven gehandhaafd. We willen graag het dragen
van een mondkapje door de leerlingen van groepen 6 t/m 8 extra onder de aandacht brengen. Laten we
samen alles doen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken.
Enkele ouders, ook van leerlingen uit lagere groepen, hebben gevraagd om zelftesten. De school kan alleen zelftesten aanvragen voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en voor het personeel. Deze aantallen worden door de overheid bepaald op basis van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven in deze
groepen. Er is veel vraag naar testen en we merken dat er soms minder zelftesten geleverd worden dan
we nodig hebben. We hopen dat u desondanks zorgvuldig bent en uw kind (ook bij lichte klachten) thuis
houdt en test, (met een zelftest of bij de GGD)
Om de betrouwbaarheid van de zelftesten te vergroten, raadt de overheid aan om met het wattenstaafje
een monster te nemen van de keel- én de neusholte.
Tot slot wil ik u, mede namens alle teamleden, bedanken voor uw grote flexibiliteit de afgelopen periode.
Ondanks alle quarantaines konden wij op uw begrip en medewerking rekenen, dat waarderen wij heel
erg.
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