
 
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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6 juni 2e Pinksterdag (geen school) 

7 t/m 10 juni Cultuurweek (thema techniek) 

10 juni Kinderboomdag (ook gr. 1 t/m 4 hele vrijdag naar school) 

15 juni 19.30-21.00 uur: Gesprek met ouders over communicatie 

(graag vooraf aanmelden) 

16 juni Studiemiddag (school uit om 11.45 uur) 

23 juni Schoolreis 

Nieuwsbrief 10 

We wensen  
alle jarigen in 
de maand juni 
een hele fijne             
verjaardag. 

 

Vragenlijsten tevredenheidsonderzoek 
In april hebben 90 ouders de oudervragenlijsten van de ‘successpiegel’ inge-

vuld.  Dat is een verrassend hoog aantal waar we erg blij mee zijn. Uw ervarin-

gen met Kinderboom, uw feedback en opmerkingen helpen ons om te blijven 

ontwikkelen en te verbeteren. Een korte samenvatting: 

 

De tevredenheid van ouders over de school is t.o.v. vorig jaar fors tegenomen. 

Ouders zijn (zeer) tevreden over: 

• de sfeer en het schoolklimaat 

• hetgeen de kinderen leren  

• de mate waarin de school de leerlingen in beeld heeft  en het aanbod af-

stemt op hun kind 

• de aandacht voor veiligheid in de school en op het plein 

• de mate waarin zij zich gezien en gehoord voelen 

• de veerkracht en betrokkenheid van leerkrachten en schoolleiding 

Ouders zijn minder tevreden over: 

• de informatie over de school en over hun kind (communicatie) 

• het schoolgebouw en het schoolplein 

• de uitleg tijdens de lessen (met name digitale lessen) 

 

Groep 6, 7 en 8 vulden de vragenlijst over veiligheid en welbevinden in: 

Leerlingen zijn tevreden over: 

• de mate waarin zij zich veilig voelen in de klas, tijdens de lunch en op het 

plein 

• alertheid op- en reactie van de leerkracht bij vervelende situaties 

• het contact en omgang van de leerkracht met de klas  

Leerlingen zijn minder tevreden over: 

• De sfeer in de groep en negatief gedrag van sommige leerlingen 
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Studiedagmiddag team 
Op donderdagmiddag 16 juni heeft het team een studiemiddag. Alle kinderen zijn op deze dag 

vanaf 11.45 uur vrij. 

Oproep hulp lunchpauze 
We zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen tijdens de lunchpauze. Tot 

het einde van dit schooljaar zoeken we iemand die op dinsdag en/of donderdag kan helpen 

in de groepen 1/2 of in de groepen 3 en 4. 

Als vrijwilliger ben je 2 keer een half uur in een klas (11.45-12.15 en 12.15-12.45). Je eet samen 

met de kinderen en gaat met de leerlingen die klaar zijn naar buiten toe om een frisse neus te 

halen en even lekker te bewegen. In de groepen 1 t/m 4 werk je samen met een andere vrijwil-

liger. Hierdoor kunnen de langzamere eters in alle rust hun brood opeten en kan de ander met 

de kinderen, die wat sneller eten, alvast naar buiten toe. 

 

Ook na de zomervakantie hebben we weer extra handen nodig in de groepen 1 t/m 4. Mocht u 

geen vaste dag willen/kunnen helpen dan kunt u zich misschien ook als invaller aanmelden. 

Mocht er onverhoopt iemand ziek of verhinderd zijn dan is het fijn om een beroep op u te kun-

nen doen. 

 

Alle vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Via de school wordt de, wettelijk ver-

plichte, aanvraag voor een VOG (verklaring omtrent gedrag) geregeld en bekostigd. 

 

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Yvonne Mutsaers. 

Vervolg n.a.v.  de vragenlijsten successpiegel 
• komende week worden de resultaten besproken in de MR 

• tijdens de studiedag zijn de resultaten besproken met het team. 

• en aantal uitslagen leiden tot aandachtspunten en zullen worden opgenomen in het jaar-

plan voor het schooljaar 2022-2023 

• op woensdagavond 15 juni (19.30-21.00 uur) wil ik graag met een aantal ouders van ver-

schillende leerjaren in gesprek over communicatie om een beter beeld te krijgen van uw 

behoefte en ideeën. Wilt u meepraten dan nodig ik u van harte uit om dit aan mij ken-

baar te maken via: directiekinderboom@leerrijk.nl 

Ouderbijdrage lunchpauze 
Het is eindelijk gelukt om het betalingssysteem voor ouderbijdrage (voor de begeleiding tij-

dens de lunchpauze) te activeren. U ontvangt een dezer dagen hiervoor een 

betaalverzoek. Er wordt een bijdrage van €4,- per maand gevraagd (maximaal €40,- per kind). 

Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar gestart zijn op Kinderboom is de hoogte van 

de bijdrage aangepast aan het aantal maanden dat zij op school zitten. 
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Verkeer                                                            
Verkeersexamen 

Op 11 mei zijn alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor het  verkeersexamen. Van harte 

gefeliciteerd allemaal. 

ANWB ‘Streetwise’ 

Op 12 mei hebben alle kinderen deelgenomen aan het verkeersproject ‘Streetwise’. U hebt ongetwijfeld de 

foto’s hiervan langs zien komen via de Parro app.  

Het was een bijzonder geslaagde dag met lessen en activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan 

bewustwording van risico’s en veilig gedrag in het verkeer. 

Schoolkamp groep 8 
Van 11 t/m 13 mei zijn de leerlingen van groep 8 op schoolkamp geweest. Dit jaar ging de reis, voor de eer-

ste keer, naar de scoutingblokhut in Dongen. 

Woensdagochtend vertrok de groep op de fiets en werden zij uitgezwaaid door de achterblijvers. Het weer 

was ons dit jaar goed gezind.  

De kinderen hebben een paar fijne dagen gehad met een grote variatie aan activiteiten waaronder een 

vossenjacht, bonte avond, zeephelling, bosspel, zwemmen, midgetgolf en waterballet. 

De, inmiddels traditionele, spooktocht met alle ouders was een geweldig   succes. 

Voor de schoolverlaters een mooie herinnering aan het einde van hun basisschooltijd. 

Eindtoets groep 8                                                             
In april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Inmiddels zijn  alle resultaten binnen.  

Groep 8 heeft met een resultaat van 80,4 overeenkomstig het landelijk gemiddelde (=80)  gescoord.  

De resultaten op de verschillende toets onderdelen: 

• Taalverzorging (spelling, werkwoordspelling en leestekens): 82 (landelijk 81) 

• Lezen (leestechniek en woordenschat, opzoeken, begrijpen en evalueren, interpreteren en samen-

vatten):  87 (landelijk 84) 

• Rekenen (getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden): 76 (landelijk 77) 

Alleen het resultaat van het onderdeel rekenen is lager dan we gewend zijn. De resultaten voor taal en le-

zen zijn naar verwachting. Een mooi resultaat dat zeker niet tegenvalt, gezien de lastige jaren met lock-

downs en Corona. 

Even voorstellen… 
Vandaag is Babs van Laarhoven gestart als onderwijsassistent in de kleutergroepen. Babs is bezig met de 

deeltijd Pabo en draagt er samen met de andere collega’s in groep 1/2 voor dat alle kinderen de aandacht 

en het onderwijsaanbod krijgen dat bij ze past. 

Haar werkdagen zijn woensdag t/m vrijdag. 


