
 
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 t/m 15 okt. Start Kinderboekenweek 

14 oktober  Studiemiddag. Alle leerlingen zijn om 11.45 uur vrij. 

18 oktober Vergadering oudervereniging 

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 2 

 
Een fijne ver-
jaardag voor 
alle jarigen    

in de maand 
oktober 

Voorzichtige aanpassing maatregelen Corona 
Nu de landelijke maatregelen m.b.t.  Corona zijn aangepast, gaan we ook 
op school voorzichtig wat versoepelen.  
Ik leg hierbij de nadruk op voorzichtig omdat we allemaal de periode van 
thuisonderwijs en gesloten scholen nog op ons netvlies hebben. Nie-
mand van ons terug wil naar deze situatie. 
 
Omdat we op school niet weten of ouders immuniteit hebben opge-
bouwd (door vaccinatie of doormaken van corona) laten we nog niet te 
veel ouders tegelijk toe op het schoolplein en in de school. We gaan ech-
ter wel wat flexibeler om met de toegang. 
 
• Ouders komen, bij voorkeur, op afspraak of op uitnodiging in de 

school  
• Om uw kind op te halen tijdens schooltijd kunt u weer via het school-

plein binnenkomen en even aankloppen bij de klas van uw kind. 
• Kinderen die verkouden zijn, zonder dat er sprake is van bijkomende 

klachten als koorts, benauwdheid of andere symptomen die kunnen 
duiden op een besmetting met het Coronavirus, mogen gewoon naar 
school toe. Met behulp van de beslisboom, die bij deze nieuwsbrief 
gevoegd is, kunt u zelf bepalen of uw kind wel of niet naar school toe 
kan. Bij twijfel kunt u altijd even bellen met school. 

• De quarantainerichtlijnen voor het onderwijs zijn veranderd.  Als een 
leerling besmet is met het Coronavirus hoeft niet de gehele klas in 
quarantaine maar alleen de leerlingen die in nauw contact zijn ge-
weest met de zieke leerling. Een beslissing hierover zal per individue-
le situatie en in overleg met de GGD genomen worden. 

• Het binnenkomen op het schoolplein blijft hetzelfde als de afgelopen 
weken. De kinderen zijn hier aan gewend geraakt en het groepsge-
wijs binnengaan van de school draagt bij aan een rustige start van de 
schooldag.  

 

Bij klachten blijf je thuis en volg je de actuele richtlijnen 
van het RIVM en de GGD m.b.t. quarantaine en testbeleid 
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Power Kidzz 
In een van de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van Power Kidzz. Een training voor kin-
deren van 9-12 jaar waarin kinderen leren op een positieve manier om te gaan met andere kinderen, 
leren voor zichzelf op te komen, niet weg te lopen voor lastige situaties en moeilijke situaties aan te 
gaan.  

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar  
 
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kind monitor in 

te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 

jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving 

van de kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt! 
  
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op GGD 

 

 

 

  
 
  
  
 

      
Kinderboekenweek 6 oktober t/m 17 oktober  
In elke groep is er in deze periode aandacht voor speciale boeken rondom het thema 

Worden wat je wil. Wil je het Kinderboekenweeklied al horen:  

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4 
Spaar mee voor onze schoolbieb!  
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  
Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibli-
otheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
Zo werkt het: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bon-
netje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag 
van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 
10 november bij de juf.  

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
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voeden doen we samen! 

Buurtgezinnen 

Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in uw gezin en worden steeds zwaarder. 
Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment 
voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Moedig als u dan om hulp durft te vragen.  
Wat is Buurtgezinnen?  
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente Loon op Zand. Gezinnen die het, tijdelijk, zwaar heb-
ben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo 
krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Buurtgezinnen wil voorko-
men dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn kunnen opgroeien in 
hun eigen gezin.  
Hoe werkt het?  
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de coördinator, Maaike Haan. Samen met haar worden er 
afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een week-
end logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is bij iedere vraag en kind weer anders.  
Door wie?  
Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan een gezin met kin-
deren zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen en stellen zonder kinderen 
zijn van harte welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kin-
deren.  
Meer informatie en aanmelden je leest er alles over op www.buurtgezinnen.nl of neem contact op met 
Maaike Haan - Mobiel 06 51312210 - Email maaike@buurtgezinnen.nl 
Volg en deel ons op 

   

Lunchpauze 
We zijn erg blij u te kunnen melden dat de lunchpauze in de klassen goed verloopt. Afgelopen weken heb-
ben we nog wat kleine aanpassingen gedaan en 
wat afspraken gemaakt in enkele klassen maar 
over het algemeen verloopt de lunch rustig en ge-
zellig. De vrijwilligers leren de kinderen steeds be-
ter kennen en hebben plezier in de begeleiding van 
de groepen. 
Het is fijn om te ervaren dat u allemaal gezorgd 
hebt voor een drinkfles of beker en de lunchtrom-
mels een gezonde lunch bevatten.  De meeste kin-
deren zijn er al helemaal aan gewend.  
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Studiemiddag team 14 oktober 
Op donderdagmiddag 14 oktober heeft het team een studiemiddag over observeren van betrokkenheid 
en welbevinden. We vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school toe gaan en ‘goed in 
hun vel zitten’. Dit gaat niet altijd vanzelf en niet bij ieder kind even gemakkelijk. In het begin van het 
schooljaar moet een nieuwe groep zich weer vormen, worden samen afspraken gemaakt en geoefend in 
samenspelen en samenwerken. Er is aandacht voor verschillen tussen kinderen en omgangsvormen. Wel-
bevinden en plezier leiden tot een grotere betrokkenheid en betere leerresultaten. 
 
Maar hoe zie je als leerkracht of een kind zich goed voelt? Wat zijn signalen als het (even) wat minder 
gaat en hoe merk je deze op? Wat kun je doen met de signalen die een kind afgeeft?  
 
Om de mate van welbevinden en betrokkenheid te volgen, wordt 2 keer per jaar de vragenlijst ‘Zien’ inge-
vuld. Leerkrachten vullen deze vragenlijst voor elke leerling in. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vul-
len ook zelf een vragenlijst in. De resultaten hiervan worden zorgvuldig geanalyseerd, besproken en, zo 
nodig, omgezet in acties om zorg,  op individueel of groepsniveau, aan te pakken. 
 
Opfrissen van kennis en objectief observeren is belangrijk om betrouwbare resultaten te krijgen en zorg-
vuldig te signaleren. Daarom gaat Marloes van Tetering deze middag met het team aan de slag.  

Sportieve activiteiten in de wijk 
Het Beweegbureau organiseert komende maanden een aantal sportieve activiteiten in Kaatsheuvel. In de 
flyer bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over datum, tijd, plaats en de soort activiteit. 

Webinar GGD Communiceren met kinderen  

4 oktober 19.30 uur 

Een volleven, herrie in huis, scrollen door je mail terwijl je de baby de fles geeft. Op weg naar voetbal snel 

bedenken wat je vanavond gaat eten. Soms loopt je hoofd over en blijft er maar een half oor over voor je 

kind(eren), terwijl jouw aandacht en betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn. Hoe communiceer je 

met ‘hart en ziel’ met je kind? Echt contract is van levensbelang. Kinderen voelen zich gezien en worden 

daar sterker en blijer van. Wat kun je doen om de band met je kind te versterken? Dit webinar helpt je 

daarbij. Je krijgt praktische tips en doet nieuwe inspiratie op. Online, gewoon vanuit thuis. 

Doelgroep: ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar 

Aanmelden kan via de site van de GGD: https://www.ggdhvb.nl (webinar-communiceren-met-kinderen) 


