
 
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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25 april t/m 6 mei Meivakantie 

11 mei Verkeersexamen praktijk 

12 mei Streetwise ANWB verkeersdag 

11 t/m 13 mei Schoolkamp groep 8 

18 mei Studiedag team (geen school) 

26 en 27 mei Hemelvaart (geen school) 

Nieuwsbrief 9 

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

 

Veranderingen groepsbezetting 
Vanwege het vertrek van Juffr. Danielle in groep 5 zijn er vanaf de meiva-

kantie tot de zomervakantie enkele veranderingen in de groepsbezetting en 

ondersteuning in sommige klassen. 

 

• Groep 5: 

Maandag en dinsdag: Laura van Dongen 
Woensdag t/m vrijdag: Patty van Kuijk 
 
• Groep 1/2a: 
Maandag t/m woensdag: Marian de Vocht 
Donderdag en vrijdag: Debbie Houtman 
 
• Groep 4: 
Laura van Dongen werkt vanaf de meiva-
kantie weer op vrijdag in groep 4. 
 

Levelwerk en Plusklas zijn voortaan  
     op maandag. 
 

Debbie Houtman verandert van werkda-
gen en gaat op woensdag, donderdag en 
vrijdag werken. 

 
Marijke Klis gaat op dinsdag ondersteu-
nen in de kleutergroepen. 

 
De benoeming van een tijdelijke extra 
onderwijsassistente ter ondersteuning in 
de kleutergroepen is bijna afgerond. 
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Schoolkamp groep 8 
Van 11 t/m 13 mei gaan de leerlingen van groep 8 

op schoolkamp. Dit jaar niet naar Goirle maar naar 

Dongen. De laatste maanden van hun basisschooltijd 

zijn aangebroken. Hoewel er ook nog heel hard ge-

werkt moet worden, is er ook tijd voor de afsluiten-

de activiteiten die bij de overgang naar het voortge-

zet onderwijs horen. 

We wensen hen alvast een fijn kamp toe met mooi 

weer en heel veel gezelligheid. 

Ouderbijdrage lunchpauze 
In de vorige nieuwsbrief stond een stuk over de vrijwillige ouderbijdrage voor de bege-

leiding tijdens de lunchpauze. Het was de bedoeling om dit betaalverzoek voor de mei-

vakantie uit te laten gaan. We gaan  hiervoor het betalingssysteem gebruiken dat ge-

koppeld is aan de leerling administratie in Parnassys. De aanmaak van het account dat 

hiervoor nodig is, duurt langer dan verwacht. Daarom ontvangt u het betaalverzoek 

wat later dan gepland. 

Pleinfestival Kaatsheuvel 
Van 19 tot en met 22 mei 2022 is op het Anton Pieckplein weer 

het jaarlijkse Pleinfestival Kaatsheuvel. Al vele jaren met evenementen voor alle doel-

groepen uit de gemeenschap. 

 

Op donderdag 19 mei hebben we voor de kinderen de “Efteling familiemiddag” v.a. 

16.00-18.00uur. 

Op  zaterdagmiddag 21 mei van 13.00 - 17.00u hebben wij “Pleinergy” waarbij veel   

doe-, kijk- en luistervaardigheden worden georganiseerd. 

 

Dit alles is gratis toegankelijk, alleen voor de kermisattracties zal betaald moeten wor-

den. 

In de flyer bij deze nieuwsbrief, vindt u meer informatie over de Pleindagen. 

Studiedag team 
Op woensdag 18 mei heeft het team een studiedag waarin we het lopende schooljaar 

bespreken en evalueren en de plannen en organisatie voor het nieuwe schooljaar gaan 

bespreken. 

Alle kinderen zijn op deze dag vrij. 
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Verkeersdag ‘Streetwise’ 

 

Op donderdag 12 mei is het “STREETWISE”- dag op Kinderboom 
De onderdelen voor de kinderen zijn: 

 

Groep 1-2: TOET TOET – op school 

• Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan cen-

traal. Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te 

gebruiken. 

 

Groep 3-4: BLIK EN KLIK – 'De Werft’ 

• Wat kun je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert onder andere veilig 

oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom je in de 

auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. 

 

Groep 5-6: HALLO AUTO – op school 

• ‘Hallo auto’ leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die rem-

weg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! 

Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebrui-

ken komen in deze les aan bod. 

 

Groep 7   : TRAPVAARDIG – op school 

• ‘Trapvaardig’ traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en 

traint moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes 

fietsen en ook over je schouder kijken en je 

hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook 

rijd je met een zware rugtas op. Hiermee be-

reiden we je voor op het zelfstandig fietsen 

naar de middelbare school. 

 


