
 
Jaargang 23 Schooljaar 2021-2022 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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11 juli  Studiemiddag (school uit om 11.45 uur) 

15 juli 2e Rapport 

19 juli Eindmusical en afscheidsavond groep 8 

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

25 juli Afsluitingsochtend schooljaar 2021-2022 

25 juli  Start zomervakantie 11.45 

5 september Eerste schooldag, schooljaar 2022-2023 

Nieuwsbrief 11 

Wij wensen  
alle jarigen in 
de maand juli 
een hele fijne             
verjaardag. 

Communicatie bijeenkomst met ouders 
Op woensdagavond 15 juni jl. hielden wij een bijeenkomst op Kinderboom 

met ouders van verschillende leerjaren over de communicatie en behoefte 

op onze school. Deze ouders hebben zich aangemeld naar aanleiding van de 

oproep in de voorgaande nieuwsbrief. Wij waarderen de vele aanmeldingen 

van ouders om met ons in gesprek te gaan en hebben dit als zeer  

positief ervaren. De signalen die zijn afgegeven en de ideeën die zijn  

geopperd door de ouders nemen wij mee om onszelf verder te ontwikkelen 

en te verbeteren. Wij willen alle aanwezige ouders nogmaals hartelijk danken 

voor het meepraten en -denken. 

Vacatures op kinderboom 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste en 

gedreven leerkrachten om ons team te versterken. Wij hebben nog twee  

vacatures openstaan. 

•  een fulltime leerkracht (of evt. 2 deeltijders) in groep 5  

•  een deeltijd vacature voor groep 8. 

Bent óf kent u iemand die belangstelling heeft voor een mooie baan op     

Kinderboom en interesse heeft één van deze vacatures dan horen wij dat 

heel graag.  

Omdat het tot op heden nog niet gelukt is, vanwege het enorme tekort aan 

leerkrachten, om deze vacatures in te vullen vragen wij u om deze vacatures 

te delen in uw netwerk.  

De beschikbare vacatures zijn terug te vinden op www.leerrijk.nl en in de  

bijlagen bij deze nieuwsbrief. 
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Studiedagmiddag team 
Op maandagmiddag 11 juni heeft het team een studiemiddag. Alle kinderen zijn op deze dag 

vanaf 11.45 uur vrij. 

Kinderboomdag 
Op vrijdag 10 juni, met de afsluiting van de cultuurweek, vierden wij de verjaardag van onze 

school met de Kinderboomdag. 34 jaar werd onze school en daar hebben wij samen een  

heerlijke dag van gemaakt. De gehele dag waren er feestelijke activiteiten. Aan het einde van 

de middag waren alle leerlingen op het schoolplein en zochten hun plekje nabij de enige,  

echte “Kinderboom”. De nieuwkomers mochten plaatsnemen rondom de boom en daarna alle 

groep 8 leerlingen waar we dit schooljaar afscheid van gaan nemen. Het kinderboom ritueel 

werd uitgevoerd waarbij de groep 8 leerlingen een stuk “Kinderboom” mee naar huis mochten 

nemen tezamen met de welkbekende zandloper. Deze mooie dag werd afgesloten met een 

heerlijk ijsje en natuurlijk met het gezamenlijk zingen van het Kinderboomlied!  

Afspraken mobiel telefoon gebruik 
We begrijpen dat wij in een maatschappij leven waarin de mobiele telefoon niet meer weg te 

denken is. Op school hebben we duidelijke afspraken over het gebruik van mobiele telefoons:. 

• Tijdens schooltijd hebben de kinderen geen mobieltje nodig.  

• In de klas, school en op het schoolplein worden geen foto’s of andere opnames gemaakt 

• Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben (bijvoorbeeld omdat zij op de fiets ko-

men en verder van school wonen) geven hun telefoon tijdens schooltijd in bewaring bij de 

leerkracht.  

Leerlingen (zeker in de hogere groepen) zijn hiervan op de hoogte 

De laatste tijd is het echter meerdere keren voorgekomen dat oudere leerlingen ongezien film-

pjes en opnames hebben gemaakt in de klas en deze verspreid hebben of gedeeld hebben via 

bijvoorbeeld Tik Tok. 

Wij willen dat de school een veilige plek is voor ieder kind en vinden dit gedrag onacceptabel. 

 

Op school besteden we veel aandacht aan veilig inter-

net gebruik, privacyregels en de geldende afspraken 

binnen de school.  

 

We vragen u dringend om ook thuis de regels rond tele-

foongebruik  in de school met uw kind te bespreken. 

We rekenen op uw support wanneer er onverhoopt 

leerlingen zijn die deze regels  overschrijden.  Alleen 

samen kunnen we deze vervelende ontwikkeling een 

halt  toeroepen. 
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Cultuurweek | Techniek 
Van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni stond de cultuurweek weer gepland, dit jaar met 

het thema “techniek”. Het was een hele leerzame en gezellige week met allerlei activitei-

ten omtrent het thema techniek. Zo waren er workshops vanuit Mad-Sience, werden er 

raketten gelanceerd, experimenten uitgevoerd in het tech-lokaal op de Overlaat, lange 

knikkerbanen gemaakt en UFO’s   geknutseld. Aan het einde van de cultuurweek, tijdens 

de Kinderboomdag, was er een ware tentoonstelling op school en konden alle groepen 

hun werk laten zien aan hun papa’s, mama’s, opa’s en 

oma’s.  

Een zeer geslaagde week met heel veel blije gezichten! 

Heel veel dank aan alle ouders, (gast)docenten en teamle-

den die hebben bijgedragen aan deze geweldige en leerza-

me week. 

Groepsindeling schooljaar 2022-2023    
Helaas kunnen we het rooster met de groepsbezetting voor volgend schooljaar nog niet 

bekend maken. Helaas is het nog niet gelukt om alle vacatures in te vullen. U hoort z.s.m. 

wie de leerkracht van uw kind wordt. 

Oproep hulpouders laatste schooldag 
Nog 4 weken naar school en dan.... vakantie!! 
Om dit schooljaar gezellig af te sluiten, gaan we op vrijdagochtend 22 juli traditiegetrouw 
weer een vossenjacht organiseren. De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan onder begelei-
ding door de wijk wandelen, op zoek naar de vossen van groep 8. Als ze een vos hebben 
gevonden en een opdracht goed volbracht hebben, gaan ze op zoek naar de andere vos-
sen.  
Om deze ochtend goed te laten verlopen zijn we op zoek naar hulpouders die als begelei-
ders, samen met de kinderen in de wijk willen gaan zoeken! 
Vrijdag 24 juni ontvangt u via de mail een aanmeldbrief. Wij zien de aanmeldingen graag 
tegemoet!! 

Voetbal 
In de bijlage vindt u flyer over een twee-

tal voetbalactiviteiten die georganiseerd 

worden door voetbalvereniging Berkdijk. 

 


