
 
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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5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

17 t/m 20 oktober Oudergesprekken 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

Nieuwsbrief 2 

Ben jij jarig in 
oktober? 
Van harte  

Gefeliciteerd! 

Week tegen pesten 
Deze week is de landelijke week tegen pesten. Op Kinderboom is hier in alle 

klassen aandacht aan besteed. Natuurlijk proberen we pestgedrag  geduren-

de het hele jaar te voorkomen maar deze week is hier nog meer aandacht 

voor geweest. Goed om in het begin van het schooljaar samen te werken aan 

een positieve groepssfeer en goede omgang met elkaar. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met informatie en tips 

voor ouders over dit onderwerp. 

Oudergesprekken welbevinden en betrokkenheid 
In de week voor de herfstvakantie zijn de eerste oudergesprekken. Het wel-

bevinden en de betrokkenheid staan in dit gesprek centraal.  

Volgende week woensdagavond (5 oktober om 20.00 uur) zetten de leer-

krachten de inschrijving, via Parro, open. U kunt dan intekenen voor deze ge-

sprekken op een tijd die u schikt.  

Let op! Incidenteel komen gescheiden ouders afzonderlijk van elkaar op ge-

sprek. Per kind kan slechts 1 ouders via Parro intekenen. Stemt u a.u.b. even 

af wie intekent via Parro en wie van u op een andere manier een afspraak 

maakt met de leerkracht(en). 

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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Bruna actie 
Ook dit jaar heeft Bruna weer een actie rondom de 

Kinderboekenweek. Mocht u in de Kinderboekenweek 

een boek kopen bij de Bruna en u levert de bon hier-

van in op school dan mag de school voor 20% van het 

totaalbedrag boeken uitzoeken. 

Musical 4 daagse in Parktheater Eindhoven 
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de musical4daagse voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Deze 4daagse is in het Parktheater in Eindhoven. In de flyer vindt u meer informatie en leest u hoe u uw 

zoon of dochter kunt aanmelden. 

Algemene ouderavond  
Met tevredenheid kijken we terug op de algemene ouderavond van 20 september. Fijn dat bijna alle 

ouders aanwezig waren. Een mooie start van het nieuwe schooljaar. 

Ouderbijdrage 2022-2023 
Ook dit jaar vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage.  

• De bijdrage aan de oudervereniging bedraagt net als voorgaande jaren €19,- per kind. In de 

bijlage vindt u hierover een brief van de oudervereniging. Hiervoor ontvangt u volgende week 

een digitaal betaalverzoek. 

• Het tweede gedeelte van de ouderbijdrage is bedoeld om de vrijwilligers die tijdens de lunch-

pauzes de klassen begeleiden een vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen. Hiervoor vragen 

wij u een bijdrage van €4,- per kind per maand dat uw kind op school zit. Per jaar is dit dus  

€40,- per kind. Kinderen die later in het schooljaar starten, betalen alleen de maanden dat zij 

op school zitten. Ouders van deze kinderen ontvangen later in het jaar een betaalverzoek. 

 

In deze tijd waar alles duurder wordt, denken we graag met u mee. Daarom is ervoor gekozen om 

nu alleen de bijdrage van €19,- (per kind) te vragen en pas in januari 2023 het resterende bedrag 

van €40,- (per kind). Op deze manier hopen wij u tegemoet te komen en zijn wij ervan overtuigd 

dat wij samen mooie activiteiten kunnen organiseren voor onze leerlingen en zorg kunnen dragen 

voor een fijne en gezellige lunch.    

 

Als de hoogte van het bedrag, of de betaling daarvan, voor u een probleem is, gaan we graag met u 

in gesprek. In een aantal gevallen kan een beroep gedaan worden op de gemeente  die via baan-

brekers de ouderbijdrage betaalt. U kunt dan contact opnemen met Yvonne Mutsaers op het tele-

foonnummer 0416-279280 of per mail: directiekinderboom@leerrijk.nl.  

Niemand hoeft zich ervoor te schamen als rondkomen in deze bizarre tijd moeilijk is.  
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Petje af! (voor kinderen van 10 tot 14 jaar) 

Petje af vergroot je wereld!                                               
Is uw kind ook zo nieuwsgierig naar hoe de brandweer een brand blust? Hoe een kassa 
werkt? Of hoe een tv-studio er van binnen uitziet? Petje af neemt kinderen mee in de 
wereld van professionals! 

Petje af start in Kaatsheuvel                                              
Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 tot 14 jaar de wereld. Ze leren van 
gastdocenten over beroepen. Ze gaan bij bedrijven op bezoek en nemen een kijkje                 
achter de schermen. Zo komt er bijvoorbeeld een dokter of kapper in de klas, gaan ze 
naar de brandweer, de supermarkt, de rechtbank of het ziekenhuis. Verder leren de kin-
deren te reizen met het openbaar vervoer en besteden we aandacht aan kunst, cultuur, 
muziek en gezond gedrag. 

Kosten                                                                                                                                                               
Meedoen met Petje af is helemaal gratis, ook het vervoer en de uitjes worden vergoed. 
Wel wordt van de kinderen verwacht dat ze gemotiveerd zijn en elke zondag aanwezig 
zijn. 

Waar en Wanneer                       
Petje af Kaatsheuvel start zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Dat kan zijn na de 
herfstvakantie of na Kerst. Onze locatie is in basisschool Den Bussel. De lessen zijn van 
11:00 tot 15:00 

Is uw kind nieuwsgierig en wilt u meer informatie over Petje af? 

Inschrijven kan vanaf nu. 
Voor inschrijven of meer 
informatie kunt u een 
email sturen naar hart-
vanbrabant@petjeaf.nl. 
De locatiemanager 
maakt een afspraak om u 
meer te vertellen over 
Petje af. Bellen kan ook 
naar 088 – 330 11 33 

Meer weten? Via komt 

de link  
Wil jij ook bij Petje af? - 

YouTube komt u bij een 

filmpje  waarin kinderen 

vertellen waarom   Petje 

af zo leuk is. 

https://www.youtube.com/watch?v=kAlXIHvhdeU
https://www.youtube.com/watch?v=kAlXIHvhdeU

