
 
Jaargang 24 Schooljaar 2022-2022 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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2 november Grote reken dag (extra) 

7 t/m 11 november Week van respect en week van de mediawijsheid 

22 november Studiemiddag team (kinderen vrij om 11.45 uur) 

Nieuwsbrief 3 

Ben jij jarig in 
November? 
Van harte  

Gefeliciteerd! 

Verkeer rondom de school 
Wederom ontvang ik veel klachten van bewoners die rondom de school    

wonen. Er zijn ook meerdere klachten ingediend bij de gemeente. 

Het is begrijpelijk dat er rondom de start en einde van de schooldag veel   

verkeer is maar we kunnen er samen wel voor zorgen dat de veiligheid van de 

kinderen niet in gevaar komt én dat de bewoners zo min mogelijk overlast 

hiervan hebben. 

Daarom vraag ik met klem om: 

• Zoveel als mogelijk te voet of op de fiets te komen 

• Niet dubbel te parkeren 

• Alleen te parkeren op officiële parkeerplaatsen 

• Op- en afritten van bewoners vrij te houden 

• Het stop- en parkeerverbod te respecteren (ook als uw kind alleen maar 

even in- of uitstapt) 

• De toegangspoorten waardoor de kinderen het schoolplein op gaan, vrij 

te houden 

• De doorgang op het trottoir open te houden voor kinderen die te voet 

naar school komen 

• Niet onnodig lang te blijven staan als uw kind op het schoolplein is 

Ik reken op uw medewerking ! 

Herhaalde oproep begeleiders lunchpauze 
We zoeken z.s.m. iemand die elke donderdag in de kleutergroepen kan hel-

pen tijdens de lunchpauze. 

Daarnaast zoeken we mensen 

die geen vaste dag willen/

kunnen maar wel in willen val-

len als een vaste begeleider 

verhinderd is.  

Belangstelling? Neemt u a.u.b. 

even contact op met Yvonne 

Mutsaers. 
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MR doet oproep voor gespreksonderwerpen          Zoals bekend 

hebben een 3-tal ouders, samen met 3 leerkrachten zitting in de MR van BS Kinderboom. Ongeveer 
6 maal per jaar overleggen wij met de directie over verschillende onderwerpen. Onderwerpen wel-
ke worden besproken zijn bijvoorbeeld de jaarplanning van de school, financiële zaken, onder-
houdsplan van het schoolgebouw en bijvoorbeeld de indeling van groepen in een nieuw schooljaar. 
Op een aantal zaken hebben wij instemmingsrecht en op andere onderwerpen geven wij advies. 

Enige jaren geleden zijn door de MR themabijeenkomsten georganiseerd waarbij de MR met de ou-
ders in gesprek ging over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld schooltijden of het gezonde pauze-
hapje zijn thema's die in het verleden aan de orde zijn gekomen. 

Graag wil de MR weer een dergelijke bijeenkomst gaan houden, maar daar hebben wij uw hulp bij 

nodig. Wij zijn erg benieuwd over welk onderwerp u met de MR van gedachte wil wisselen. Graag 

ontvangen wij van u het onderwerp met een korte beschrijving van waar u het over wil hebben. De-

ze kunt u per mail sturen aan mrkinderboom@leerrijk.nl. Op basis van de onderwerpen die worden 

aangedragen zal een (of meerdere) bijeenkomst(en) worden georganiseerd. 

Tilburg University Junior 
Gratis college door een professor/rechter 

Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit zijn colleges van een 

echte professor, die plaatsvinden op de campus van de universi-

teit. Op woensdag 9 november van 15.00-16.00u zijn alle leer-

lingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd met hun ouder/

begeleider. Het college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt ge-

geven door een professor die tevens rechter is. Ze zal uitleggen 

wat rechters doen, waarom ze een toga dragen en wat voor on-

derzoek zij doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie heb-

ben niet naar een rechter hoeven.  

Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via:  

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit. 

Handle with Care regio Hart van Brabant                                            
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een document over Handle with Care.  Ik verzoek u om de-
ze informatie zorgvuldig door te lezen. 

Herfstvakantie 
Wij wensen u allemaal een hele fijne herfstvakantie toe 

en hopen iedereen weer gezond terug te zien op 31        

oktober. 

Bij verkoudheid of klachten die kunnen passen bij coro-

na, vraag ik u om uw kind eerst te testen voordat hij/zij 

weer naar school toe komt.  


