
 
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 september  1e schooldag 

21 september Deelname Gemeentelijk project Democracity  groep 8 

27 september Start week tegen pesten 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 1 

 
Een fijne ver-
jaardag voor 
alle jarigen    

in de maand 
september 

Welkom terug 
We zijn blij dat we alle leerlingen a.s. maandag weer welkom kunnen he-
ten in de school. Na 6 heerlijke vakantieweken hopen we dat iedereen 
goed uitgerust is en weer vol energie en enthousiasme klaar staat voor de 
start. 
Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt in de school. De werkzaam-
heden aan het dak zijn vrijwel helemaal afgerond en het luchtverversings-
systeem is klaar. Dat betekent dat Kinderboom volledig voldoet aan de 
meest actuele eisen m.b.t. luchtverversing en het binnenklimaat in de 
klassen optimaal is. 
De leerkrachten hebben afgelopen week hard gewerkt om alles op orde 
te maken voor de komst van de leerlingen. Wij hebben er zin in!  

Maatregelen Corona 
Helaas zijn we nog steeds niet verlost van het Coronavirus. Omdat vol-
wassenen nog steeds 1,5 m. afstand moeten houden, zijn we genood-
zaakt om de maatregelen die vóór de vakantie golden te handhaven. 
Dat betekent: 

• Ouders komen niet op het schoolplein en in de school 
• Ouders komen alleen op afspraak of op uitnodiging in de school  
• Volwassenen houden 1,5 m. afstand tot elkaar 
• Ophalen van kinderen tijdens schooltijd gebeurt aan de voordeur 
• Bij klachten blijf je thuis en volg je de actuele richtlijnen van het RIVM 

en de GGD m.b.t. quarantaine en testbeleid 
• Kinderen trakteren alleen voorverpakte traktaties (s.v.p. geen lolly’s 

en kauwgom) 
• Kinderen hoeven onderling geen afstand meer te houden. Daarom 

komen de kleuters weer, op de gewone tijd, via het draaipoortje op 
het schoolplein en niet meer via de voorkant van de school 

• Groep 3 t/m 8 gaat weer door de grote poort het schoolplein op 
• Als de bel gaat, gaan de kinderen naar het vak van hun klas en haalt de 

leerkracht de eigen klas op van het schoolplein 
We hebben een gezamenlijk belang: Continuïteit in het onderwijs! Laten 
we proberen te voorkomen dat klassen thuis komen te zitten en we weer 
over moeten gaan op thuisonderwijs. Laten we nog even volhouden! 
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Schoolvakanties en vrije dagen 2021-2022 
Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 
Pasen: 15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 
Pinksteren: 6 juni 2022 
Zomervakantie van 25 juli 2022 t/m 2 september 2022  

Studie(mid)dagen (op deze (mid)dagen zijn de leerlingen vrij) 
Donderdagmiddag 14 oktober 2021 (einde schooltijd om 11.45 uur) 
Maandag 6 december 2021  (geen school) 
Dinsdagmiddag 22 maart 2022  (einde schooltijd om 11.45 uur) 
Woensdag 18 mei 2022   (geen school) 
Donderdagmiddag 16 juni 2022  (einde schooltijd om 11.45 uur) 
Maandagmiddag 11 juli 2021  (einde schooltijd om 11.45 uur) 
 
Overige vrije dagdelen: 
Omdat 1e kerstdag direct op de eerste zaterdag van de vakantie valt, start de Kerstvakantie op vrijdag 24 
december 2021 
Vrijdagmiddag 25 februari 2022 
Vrijdagmiddag 22 juli 2021 
 
Extra vrijdagmiddagen groep 1 t/m 4 
Twee vrijdagmiddagen per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 
ook in de middag naar school.  
Vrijdagmiddag 19 november 2021  (Eftelingdag) 
Vrijdagmiddag 10 juni 2022   (Kinderboomdag) 

Jaaroverzicht                                                                                                             

In de bijlagen vind u een jaarrooster met alle belangrijke data die nu bekend zijn. Actuele zaken kunt u 
lezen in de maandelijkse nieuwsbrief. Hieronder nogmaals het overzicht van de vakanties, vrije dagen en 
studiedagen dat u ook voor de zomervakantie hebt ontvangen. 

Lunchpauze 
Voor de vakantie hebt u een bericht ontvangen over de organisatie van het continurooster. Dit A4-tje ‘Zo 
doen we dat-het continurooster’ is opnieuw toegevoegd bij deze nieuwsbrief.  Leest u dit a.u.b. nog even 
zorgvuldig door en geef uw kind vanaf maandag een gezonde lunch (zonder snoep) en gezond drinken 
mee in een broodtrommel en herbruikbare beker of drinkfles.  
Kinderen bewust maken van het milieu is ook een taak van het onderwijs. Daarom worden er geen drink-
pakjes meer toegestaan in de school.  
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Etui’s in de klas   
Alle leerlingen krijgen alle schrijfbenodigdheden (ook markers, vulpen, stiften, kleurpotloden e.d,) die zij 

nodig hebben van school. Daarom mogen kinderen in geen enkel leerjaar een eigen etui met schrijfwaren 

meebrengen. 

Gouden regel en groepsvorming 
Groepsvorming in het begin van het schooljaar is erg belangrijk voor een goede (werk) sfeer in de klas. Dit 
proces verloop in een aantal vaste fasen met daarbij behorende activiteiten en afspraken. Kinderboom 
hecht er grote waarde aan om hier in de eerste weken,  ‘De Gouden weken’, dagelijks aandacht aan te 
besteden. Een fijne groep, met leerlingen die goed met elkaar omgaan en met plezier naar school toe gaat 
komt het welbevinden, de werkhouding, de sfeer én de resultaten ten goede. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief vindt u het A4-tje ‘Zo doen we dat op Kinderboom-De Gouden regel’. 

Door school verstrekte materialen 
We vertrouwen erop dat kinderen zorgvuldig omgaan met de materialen van school. Wanneer er door 

onvoorzichtigheid iets stuk gaat of moedwillig kapotgemaakt wordt dan kunnen kinderen tegen kostprijs 

een nieuw exemplaar kopen. 

In de schoolgids kunt u lezen hoe de verzekering en aansprakelijkheid voor schoolmaterialen wettelijk 

geregeld is. 

Gymlessen                    

Komend jaar hebben de groepen 4 t/m 8 een lange gymles van een klokuur. Deze lessen worden gegeven 
door een vakleerkracht van het Beweegbureau (Juffr. Michelle) in de sporthal de Werft. Groep 1 t/m 3 
hebben bewegingsactiviteiten in de speelzaal van de school en buiten. Naast de lessen in de gymzaal 
wordt ook in en om de school aandacht besteed aan beweging en bewegend leren. 

Het rooster is als volgt:             
Woensdag: 9.00-10.00 uur gr. 4  Vrijdag: 9.00-10.00 uur gr. 5                             
Woensdag: 10.00-11.00 uur gr. 7 Vrijdag: 10.00-11.00 uur gr. 6        
Woensdag: 11.00-12.00 uur gr. 8   

Alle groepen gaan te voet naar de Werft behalve groep 8. Groep 8 gaat op de fiets. De leerlingen van 
groep 8 fietsen vanaf de Werft om 12.15 uur direct naar huis toe. 

Nog geen informatieavond in de school 
De geplande informatieavonden van de klassen kunnen ook dit jaar nog niet doorgaan. Omdat we kennis-
maken met elkaar en het delen van informatie belangrijk vinden, bezinnen we ons op een alternatief. We 
informeren u hier z.s.m. over. 
De ouders van de kleuters ontvangen vrijdag alvast een informatieboekje van de klas van hun kind. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen dit a.s. maandag. 
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Groepsbezetting schooljaar 2021-2022 
Voor de vakantie liet ik u weten dat het gelukt is om alle vacatures op Kinderboom in te vullen. We heten 
een drietal nieuwe collega’s welkom op Kinderboom. We wensen juffr. Nicol, juffr. Danielle en juffr.     
Ivonne een hele mooie tijd toe.   

Dhr. Ad de laat vervangt op vrijdag juffr. Femke i.v.m. studieverlof. We zijn alleen nog op zoek naar ie-
mand om een halve dag studieverlof van een van de andere leerkrachten te vervangen. 

In onderstaand overzicht ziet u nogmaals wie komend jaar de leerkracht van uw kind is, wie op welke dag 
werkt en welke extra ondersteuning beschikbaar is in de klas van uw kind. Hierbij is rekening gehouden 
met de grootte van de groep en de (extra) begeleidingsbehoefte van de leerlingen.  

Groep 1-2A Juffr. Patty van Kuijk  (ma., woe. om de week, do. en vrij.) 
  Juffr. Marian de Vocht  (di. en woe. om de week)    

Groep 1-2B Juffr. Ivonne de Vocht (ma., di., woe. om de week, do. en vrijdag 31 keer ) 
  Juffr. Marian de Vocht (woe. om de week en vrijdag 8 keer ) 

 

Extra ondersteuning in de groepen 1/2 wordt gegeven door Marian de Vocht en Debbie Houtman (samen 

ongeveer 4 dagdelen per week) 

   

Groep 3 Juffr. Jacqueline Brekelmans (ma. t/m do.) 
  Juffr. Monique van Beerendonk (vrij.) 

Groep 4 Juffr. Diny van de Ven (ma. t/m do.) 
  Juffr. Laura van Dongen (vrij.) 

 

Extra ondersteuning in de groepen 3 en 4 wordt gegeven door Helma van der Heijden (samen ongeveer 6 

dagdelen per week) 

 

Groep 5 Juffr. Danielle de Graauw (ma. t/m vrij.) 

Groep 6 Juffr. Femke Penning de Vries (ma. t/m do.) 

  Dhr. Ad de Laat (vrij.) 

Groep 7 Juffr. Nicol Kramp (ma. t/m vrij.) 

Groep 8  Juffr. Zabrina Bastianen (ma. t/m woe.) 

  Juffr. Carien Craane (do. en vrij.) 

 

Extra ondersteuning in de groepen 5 t/m 8 wordt gegeven door Monique van Beerendonk en  Patty van 

Kuijk (samen ongeveer 5 dagdelen per week). Voor alle groepen 1 t/m 8 wordt taalondersteuning gegeven 

door Simone Meeuwissen (4 dagdelen per week) 

Ad de Laat ondersteunt als vrijwilliger bij de begeleiding van de ‘Nieuwkomers’ (de leerlingen die de      

Nederlandse taal nog moeten leren omdat zij nog maar kort in ons land wonen). 

 

Komende week starten er 2 stagiaires op Kinderboom. Zij stellen zich later aan u voor. 


