
 
Jaargang 24 Schooljaar 2022-2023 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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13 februari 2023 Eerste rapport 

14-15-16 februari 2023 Oudergesprekken  

17 februari 2023 Carnavalsviering (Start vakantie om 11.45) 

20 t/m 24 februari  2023 Voorjaarsvakantie  

24 februari 2023 Schoolzwemtoernooi 

Nieuwsbrief 6 

Ben jij jarig in 
Februari? 
Van harte  

Gefeliciteerd! 

Personele veranderingen 
Er zijn een aantal veranderingen in de personele bezetting van Kinderboom. 
• Carien Craane gaat stoppen met haar werk op Kinderboom. Zij gaat per 1 

maart stoppen in het onderwijs en de overstap maken naar een baan in 
de kinderopvang.  (We hadden een geschikte opvolgster gevonden voor 
Carien. Helaas heeft deze mevrouw toch een aanbod op een andere 
school geaccepteerd).   

• Babs van Laarhoven werkt nu als onderwijsassistente in groep 6. Zij gaat 
starten met een intern opleidingstraject van Stg. Leerrijk! waarin zij in 2,5 
jaar opgeleid wordt tot leerkracht. Babs blijft voorlopig op Kinderboom 
maar haar werkzaamheden zijn vooral gericht op deze opleiding en het 
uitvoeren van taken en opdrachten die behoren bij dit opleidingstraject.  

• Youri Weyts start per 1 februari op Kinderboom. Hij zal net als Babs het 
interne opleidingstraject van Stg. Leerrijk! gaan volgen.  

• Ivo de Ligt is aangenomen als onderwijsassistent en opvolger van Babs. 
Ivo zal haar werkzaamheden in groep 6 gaan overnemen. Omdat Babs op 
Kinderboom blijft is een zorgvuldige overdracht gewaarborgd.   

 
Gelukkig lukt het, dankzij de enorme betrokkenheid en het verantwoordelijk-
heidsgevoel van de teamleden, nog steeds om de ontstane vacatures tijdelijk 
op te vangen met eigen medewerkers. De rek is er echter uit en we lopen 
tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. 
  
Het lerarentekort is een enorm probleem waar op korte termijn nog geen 
verbetering in verwacht wordt. Daarom zijn we blij dat Stg. Leerrijk! een 
uniek initiatief heeft genomen om 21 potentiële leerkrachten de gelegenheid 
te geven om, in een speciaal ingericht opleidingstraject, geschoold te worden 
tot bevoegd leerkracht basisonderwijs. Niet afwachten maar vooruitkijken en 
investeren in nieuwe toekomstige collega’s. 
 

De vacaturemelding die in december is uitgegaan heeft nauwelijks reacties 
opgeleverd en helaas nog niet geleid tot de benoeming van nieuwe collega’s 
voor groep 5 en 6. De vacature zal daarom opnieuw worden uitgezet.  
Deelt u de vacatures zodra deze weer is uitgezet? 
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Schoolzwemtoernooi 
Dit jaar wordt voor de 24e maal het schoolzwemtoernooi georganiseerd voor 
leerlingen van het basisonderwijs met minimaal zwemdiploma A. Dit evenement 
is een traditie bij WZV en zij hopen ook dit jaar weer op veel inschrijvingen. De 
deelname aan dit evenement is gratis en altijd op vrijdag in de voorjaarsvakantie 
(Carnaval). 

• Dit zwemevenement vindt plaats op vrijdag 24 februari 2023 van 13.30 tot 
18.00 uur in zwembad Olympia te Waalwijk.  

• De groepen 3/4 zwemmen van 13.30 tot 15.15 uur, de groepen 5/6 van 15.15 
tot 17.00 uur en de groepen 7/8 van 17.00 tot 18.00 uur.  

• Alle scholen in de Gemeente Waalwijk en de omliggende gemeenten krijgen 
een uitnodiging om hieraan deel te nemen. 

De kinderen strijden tegen elkaar in de volgende slagen: 

1 baan (25 meter) op de borst (borstcrawl of schoolslag)  

1 baan (25 meter) op de rug (rugcrawl of rugslag). 

 

Aanmelden kan door middel van het scannen 

van de QR-code  op de bijgevoegde brief. 

28 februari: Open ochtend op Kinderboom 
Op dinsdag 28 februari organiseren wij een Open ochtend. Deze wordt gehou-

den van 9.00 uur tot 11.30 uur. Nieuwe (toekomstige) leerlingen en hun ouders 

zijn op deze ochtend van harte welkom om onze school van binnen te ervaren 

en mee te doen. Mocht u eventueel nieuwe leerlingen kennen, informeer zijn/

haar ouders/verzorgers dan a.u.b. over deze Open ochtend.  

Een dezer dagen zullen onze leerlingen een poster mee naar huis krijgen. Aan u 

het vriendelijke verzoek om deze goed zichtbaar voor uw raam te hangen zodat 

u ook wijkgenoten kunt informeren. 

Jaarverslag MR 
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de MR. 
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Schoolvoetbaltoernooi 
In april is het weer zover . Dan wordt het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd.  
De speeldata voor dit jaar zijn voor de meisjes vrijdagavond 14 april en voor de 
jongens woensdagmiddag 12 april. 

Inschrijven is mogelijk voor leerlingen van groep 7 en 8. 

Ook dit jaar wordt er in teams van 8 tegen 8 gespeeld op een half veld. De 

leeftijd voor deelname is geboren op of na 1 oktober 2010. Per team mogen er 

maximaal 2 dispensatiespelers meedoen, deze moeten geboren zijn op of na 1 

oktober 2009. 

 

Een ingeschreven team dient een eigen begeleider/begeleidster te hebben. 

 

Het opgeven van uw zoon en/of dochter inclusief u als  begeleider kunt u doen 

door middel van een Parro bericht te versturen aan de leerkracht van uw kind. 

Aanmeldingen dienen uiterlijk 12 maart 2023 op school binnen te zijn. 

Eftelingdag 
Op 31 maart mag Kinderboom weer op bezoek in de Efteling. U ontvangt op zeer 

korte termijn opnieuw een brief van de werk-

groep over de begeleiding en de aanmelding 

om mee te gaan. 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld  

maar wilt u wel mee als begeleider dan kunt u 

zich alvast aanmelden bij: 

ilonaheshof@leerrijk.nl 

Herhaalde oproep begeleiders Lunchpauze 
Om het continurooster op onze school te kunnen blijven hanteren zijn wij aan-

gewezen op hulp van overblijfouders. Helaas hebben eerdere oproepen nog 

geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Daarom zijn wij nog steeds en met zeer 

grote spoed op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s of oma’s die elke maandag 

en/of donderdag in de kleutergroepen kunnen hel-

pen tijdens de lunchpauze. Daarnaast zoeken we 

mensen die geen vaste dag willen/ kunnen maar 

wel in willen vallen als een vaste begeleider verhin-

derd is. Belangstelling? Neemt u a.u.b. even contact 

op met   

Ilona Heshof  (ilonaheshof@leerrijk.nl). 


