
 
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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5 september 1e schooldag 

20 september Informatieavond klassen 

23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) 

26-30 september Landelijke week tegen pesten 

Nieuwsbrief 1 

Ben jij jarig in 
september? 

Van harte  
Gefeliciteerd! 

Uitgerust en klaar voor de start! 
Ik hoop dat u allemaal hebt genoten van een 

mooie zomer en de accu weer hebt opgeladen. 

Wij hebben er weer zin in! 

Afgelopen weken is de school klaargemaakt om op 

5 september alle kinderen weer te kunnen ontvan-

gen. Er is gepoetst, de lokalen zijn ingericht, leer-

lingen doorgesproken, planningen en roosters ge-

maakt en de lessen zijn voorbereid. We hopen 

maandag iedereen weer in goede gezondheid te-

rug te zien. Laten we er samen alles aan doen om er een mooi en leerzaam 

jaar van te maken waarin kinderen met plezier naar school toe gaan en zich 

op alle terreinen optimaal ontwikkelen. 

Daarvoor is het belangrijk dat ouders en school samen optrekken. We hopen 

dan ook alle ouders te ontmoeten op de algemene ouderavond in de klas op 

20 september. Een mooi moment om de leerkracht te leren kennen, te horen 

wat uw kind dit schooljaar gaat leren en te vernemen wat er het komende 

jaar allemaal speelt en gaat gebeuren in de klas van uw kind. 

Personeel 
Het ziet er naar uit dat we ook de laatste openstaande vacature in groep 5 

hebben ingevuld. Omdat deze nieuwe collega haar onderwijsbevoegdheid in 

Vlaanderen heeft gehaald, moeten er nog een aantal administratieve zaken 

geregeld worden alvorens zij kan starten op Kinderboom. In afwachting van 

deze procedure zal Nancy alvast een aantal dagen meedraaien in groep 5 om 

de kinderen, de methodes en de werkwijze in de klas te leren kennen. 

 

We zijn erg blij dat het gelukt is om de formatie in alle klassen rond te krijgen. 

Dat is niet vanzelfsprekend in deze tijd en heeft dit jaar veel meer moeite en 

tijd gekost dan voorgaande jaren. 



 

 

2 

Studiedagmiddag team 
Op vrijdag 23 september heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.  

In de ochtend komt Tjalling Brouwer. Tjalling is gespecialiseerd in (begrijpend) leesonderwijs 

en begeleidt scholen met de ontwikkeling en invoering van nieuwe methodes. Hij is betrokken 

bij de ontwikkeling van de methode ‘Leeslink’ voor begrijpend lezen, waar Kinderboom dit jaar 

mee gaat starten. Hij gaat komend jaar scholing en coaching verzorgen op Kinderboom 

In de middag gaat de bovenbouw aan de slag met de oriëntatie op nieuwe rapporten. 

Nieuwe leerkrachten  
Dit jaar starten meerdere nieuwe leerkrachten op 

Kinderboom. Er is al veel met hen besproken en zij 

zijn al over veel zaken geïnformeerd. Natuurlijk 

moeten ook zij de leerlingen en Kinderboom nog 

écht leren kennen. Zij zullen nog niet op al uw vragen een antwoord weten. Gelukkig hebben 

we een betrokken team en kunnen de nieuwe collega’s op hun steun rekenen. Ook de direc-

teur en intern begeleiders doen er alles aan om hen snel wegwijs te maken in de school en zul-

len o.a. door middel van groepsbezoeken en gesprekken de ontwikkeling in de groep en de 

leerlingen ondersteunen. 

We wensen hen heel veel succes en een geweldige loopbaan op Kinderboom toe.  

Schoolgids en informatieavond 
In tegentelling tot andere jaren ontvangt u dit jaar geen infoboekje.  

Wel ontvangt u in uw mail de schoolgids van dit jaar. Daarin vindt u alle informatie over de 

school. U kunt de schoolgids m.i.v. morgen (zondag 4 september) ook vinden op de website 

van de school. Veel informatie over de school kunt u ook vinden op de site “Scholen op de 

kaart” 

 

Alle leerkrachten zullen u komende dagen in 1 of 2 A-4tjes informeren over enkele praktische 

zaken van de klas. 

 

Op 20 september zijn de informatieavonden in de klas. 

We hopen dat dan van iedere leerling tenminste 1 ou-

der aanwezig is. Zo bent u in één avond van alles op de 

hoogte. 

19.00-20.00 uur:  

groep 1/2B; groep 4; groep 6 en groep 8 

 

20.15-21.15 uur:  

groep 1/2A; groep 3, groep 5 en groep 7 
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Schooltijden en pauzes 
Om 8:15 uur gaan de schoolpoorten open. Om 8:25 gaat de schoolbel en gaan alle kinderen naar de verza-
melplek van hun klas toe. De kinderen gaan met de leerkracht naar binnen toe. Om 8:30 uur beginnen de 
lessen.  
 
Schooltijden  

 
 
Pauzes 
Het aanleren van gezonde leef- en eetgewoontes is primair een taak van ouders. De school heeft echter ook 
een opdracht om kinderen gezonde voeding gewoontes aan te leren. Gezonde voeding draagt bij aan een 
goede ontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleren wij gezond eten en drinken op school. Daarvoor heb-
ben we de hulp van ouder(s)/verzorger(s) nodig!  

 
Dat betekent dat wij u vragen: 
• Een gezonde pauzehap (groente of fruit) mee te geven.  
• Gezond eten, voor tijdens de lunchpauze, in de broodtrommel te doen. Denk hierbij aan: brood met ge- 
       zond beleg, groente en fruit. Koeken met chocolade, cake, chocolade, worstenbroodjes, snackbroodjes  
       e.d. horen niet in een gezonde trommel en geven we mee terug naar huis. 
• Drinken (bijv. water, melk of evt. siroop) in een fles of beker mee te geven.  
 
Het is niet onze intentie om hiermee op de stoel van de ouders te gaan zitten maar om hen te steunen en 
de opdracht aan het onderwijs, om een gezonde leefstijl te stimuleren, uit te voeren. De kinderen vinden 
het intussen heel gewoon om samen een gezonde lunch te eten.   
 
Er is een koelkast aanwezig voor melk e.d. 

Maandag , dinsdag en donderdag 8:30 - 14:30 uur  

Woensdag   8:30 - 12:15 uur  

Vrijdag   8.30 - 11.45 uur (groep 1 t/m 4)     8:30 - 14:30 uur (groep 5 t/m 8)   

Gymrooster 
Dit jaar hebben de groepen 4 t/m 8 weer gymles in de Werft in Kaatsheuvel. Het gymrooster is als volgt: 

Woensdag  
9:00-10:00  groep 4 
10:00-11:00  groep 6 
11:00-12:00  groep 7 (groep 7 gaat met de fiets en mag om 12:15 uur  

  vanaf de sporthal rechtstreeks naar huis toe). 
Vrijdag 
9:00-10:00  groep 5 
10:00-11:00  groep 8 (groep 8 gaat met de fiets) 
 
Voor de gymlessen in de Werft hebben kinderen gymkleding en gymschoenen nodig. De groepen 1 t/m 3 
hebben gym in de speelzaal van de school en hebben gymschoenen nodig. Voor de groepen 1 t/m 3 graag 
schoenen met klittenband of elastiek. De schoenen graag voorzien van de naam van uw kind. 
De gymlessen in de Werft worden dit jaar gegeven door Tari Rohder (vakleerkracht van het Beweegbureau). 



 

 

4 

 

Corona 
Helaas komen we er niet onderuit om ook in deze eerste nieuwsbrief de actuele richtlijnen rondom Co-
rona te vermelden. Hopelijk gaan we een rustig najaar tegemoet. Voorzichtigheid en het volgen van de 
richtlijnen zullen daar ongetwijfeld bij helpen. 
De school kan, mag en wil niemand controleren. We vertrouwen erop dat u zich aan deze richtlijnen 
houdt. Dat is een verantwoordelijkheid die we naar elkaar hebben.  
 
• De school volgt vanzelfsprekend de basisadviezen als, niezen in de elleboog, handen wassen en ven-

tileren (in de school is vorig jaar een ventilatiesysteem met CO2 meting geïnstalleerd). 
• Kinderen van 4 tot 12 jaar blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij Corona (ook als zij al-

leen verkoudheidsklachten, een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn hebben).  
• Als uw kind klachten heeft dan zijn er 2 mogelijkheden: 
  U test uw kind met een zelftest of laat uw kind testen bij de GGD. Als deze test negatief is, mag  
 uw kind in principe weer naar school. (Het is van belang om bij aanhoudende klachten de test te 
 herhalen). 
 Als uw kind positief test, mag het weer naar school nadat het 24 uur volledig klachtenvrij is. 
2.  U kiest ervoor om uw kind niet te (laten) testen. In dat geval blijft uw kind thuis tot het 24 uur  
 volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag uw kind weer naar school 7 dagen  
 vanaf de dag waarop de klachten zijn begonnen. 
• Voor kinderen met bekende chronische luchtwegproblemen als astma, hooikoorts zonder verhoging 

of koorts en/of benauwdheid gelden andere regels. Zo nodig s.v.p. even afstemmen met de leer-
kracht of directie. 

• Kinderen en volwassenen die minder dan 8 weken geleden een aangetoonde coronabesmetting 
(positieve test) hebben doorgemaakt worden als immuun beschouwd..  

 
Voor ouders en andere volwassenen in en om de school gelden de bekende landelijke richtlijnen: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en doe een (zelf)test. Ook als je gevaccineerd bent. 
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
 
De overheid stelt nog steeds zelftesten beschikbaar voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Deze leerlingen 
krijgen komende week weer enkele testen mee naar huis toe.  
 
We rekenen op uw medewerking. 

Parro app 
De Parro app wordt tot op heden voornamelijk gebruikt voor het plannen van 
oudergesprekken, voor berichten en foto’s die door de leerkracht naar de ouders 
gestuurd worden (om u een indruk te geven van de schooldag of activiteit). Soms 
sturen we vanuit school een kort berichtje of mededeling. 
Op verzoek van ouders zijn we nu aan het kijken of we ook andere communicatie-
mogelijkheden van de app gaan gebruiken. Dat gaan we zorgvuldig doen en 
vraagt nog wat tijd. 
We informeren u hier op een later moment over. 


