
 
Jaargang 22 Schooljaar 2020-2021 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en is 
bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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8 september  13.00 uur. Fietscontrole groep 8 i.v.m.        

praktisch verkeersexamen  

16 september Verkeersexamen  (praktijk) groep 8 

17 september  Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 11.45 

uur vrij 

21 t/m 25 september Week tegen pesten 

30 september Start Kinderboekenweek 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 1 
Goede start                      
We kijken met een goed gevoel terug op de eerste week van het school-
jaar.  Deze soepele start  is mede te danken aan u. We zien dat alle ou-
ders de richtlijnen serieus nemen en we merken dat u uw kinderen goed 
hebt geïnformeerd over  de praktische gang van zaken en de richtlijnen 
i.v.m. het Coronavirus.  

Daarom een compliment aan alle ouders.  

Omgaan met elkaar / inlevingsvermogen              
Het vormen van een groep kent een aantal fasen die in de eerste weken 
van een schooljaar doorlopen worden. Gedurende deze weken is er veel 
aandacht voor sfeer, omgangsvormen, regels en afspraken. Kinderen 
moeten weer wennen aan het meedraaien in een groep, wennen aan 
elkaar en aan de nieuwe juf. Dat gaat niet vanzelf.  Net als lezen en 
schrijven moeten kinderen leren hoe je met elkaar om gaat. Het ver-
mogen om je in te leven in een ander speelt hierbij een belangrijke rol.  

Kinderen zijn allemaal verschillend en komen uit verschillende gezinnen 
met andere normen en waarden. Zij moeten, ondanks hun achtergrond 
of specifieke problematiek, leren rekening te houden met elkaar.  Om-
dat we willen dat ieder kind zich prettig en veilig voelt besteden we daar 
veel aandacht aan.  

Op pagina 3 vindt u een belangrijk  stuk dat gaat over inlevingsver-
mogen. Een thema dat dit schooljaar centraal staat. Het is fijn als u dit 
artikel doorleest en regelmatig met uw kind aandacht aan besteedt. Zo 
kunnen we samen werken aan positief sociaal gedrag.  

Wij wensen alle      
jarigen in  September                            

een hele fijne           
verjaardag toe 
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Krentenbaard                                                                               
Er zijn weer kinderen met krentenbaard. Omdat krentenbaard erg besmettelijk is vragen 
we u alert te zijn en zo nodig te overleggen met de huisarts. Als uw kind krentenbaard 
heeft, is het van belang om de aangedane plekken af te dekken om verdere verspreiding 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar: https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard  

Informatieavonden 

Afgelopen week hebt u van de leerkrachten het informatieboekje van de klas ont-
vangen. Nieuwe leerkrachten hebben zich kort voorgesteld. Natuurlijk kunnen deze 
berichten de ouderavonden, die vanwege de richtlijnen helaas niet door kunnen 
gaan, niet vervangen. Schroom niet om contact op te nemen met de leerkracht van 
uw kind als dat nodig is. Als u de leerkracht, bij voorkeur, een berichtje stuurt via de 
mail dan neemt deze contact met u op.  

Hoofdluiscontrole 

Omdat op school nog geen hoofdluiscontrole 
wordt gedaan, vragen we u om uw zoon of doch-
ter zelf goed te controleren. 
 
Na de zomervakantie is er meestal een toename 
van kinderen met hoofdluis. Alleen als u thuis 
goed controleert, kan een kind snel behandeld 
worden en voorkomen we dat het zich verspreidt. 

Communie en vormsel 

In de bijlagen bij deze nieuwsbrief zitten uitnodigingen van de Parochie voor deel-
name aan de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel .  
Indien u uw zoon of dochter hiervoor aan wilt melden dan kan dat m.b.v. de bijge-
voegde aanmeldformulieren. 

Ophalen kleuters bij draaipoort 

Vriendelijk verzoek aan alle ouders van kleuters om uw kind op te halen bij de 
draaipoort. Als uw kind u bij de dubbele poort of elders langs het hek ziet staan en 
uit de rij loopt dan raakt de leerkracht gemakkelijk het overzicht kwijt.  

https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard


 

Respect 

Dit is een belangrijke waarde, die in ons schoolplan staat. Respect 

tonen is omzien naar anderen en rekening houden met de me-

ning, gevoelens en belangen van de ander. Als je een ander be-

handelt zoals je dat zelf prettig vindt, ontstaat er een veilig klimaat 

waarin iedereen zichzelf kan zijn. Om het gedrag te ondersteunen 

geldt voor alle betrokkenen De 

Gouden regel. 

  

Wij zijn een groep 

Tijdens de eerste schoolweken 

staat de sfeer in onze groepen cen-

traal. Met gevarieerde opdrach- ten, 

spel en creativiteit leren de kinderen elkaar (opnieuw) kennen en 

zorgen we voor een positieve sfeer. Een groep waar verbinding en 

vriendschap mogelijk is en waarin reflecteren op eigen gedrag 

vanzelfsprekend wordt. Elkaar 

helpen, werkafspraken maken en 

samen problemen oplossen wordt 

gestimuleerd. En ook omgaan met 

pestgedrag en zelf grenzen stellen 

zijn vaardigheden die geoefend 

worden. Inleven in de ander en 

omgaan met emoties zijn 

voorwaarden voor het aanleren van positief gedrag en staan daar-

om dit schooljaar centraal. 

Inlevingsvermogen 
Dit is het vermogen om het eigen gedrag af te stemmen op de 

gedachten en gevoelens van een ander. Het  is het vermogen om 

de ander te begrijpen, ook wanneer je zelf deze gevoelens niet 

ervaart in deze situatie. Het wordt ook wel empathie genoemd. 

Inlevingsvermogen vraagt om het inzicht dat anderen ook indivi-

duen zijn met eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen. 

Inlevingsvermogen helpt een kind sociale situaties juist in te 

schatten en is belangrijk bij het begrijpen, helpen en steunen van 

elkaar. Het zorgt ervoor dat een kind de eigen reactie af kan stem-

men op anderen (medeleerlingen, ouders, familieleden, leerkrach-

ten) en emoties betekenis kan geven. 

Enkele voorbeelden van afstemmen op de persoon: 

Die juf wordt altijd erg boos als je kletst dus bij haar klets ik niet. 

Opa kan er wel om lachen als ik grapjes maak, dus ik maak grapjes. 

Flip houdt wel van een beetje plagen over en weer. Brent kan daar 

slecht tegen dus bij hem doe ik dat niet. 
 

Sfeer en leren 
Een onveilige sfeer en pesten staat leren in de weg. We gaan er 

vanuit dat alle kinderen kunnen leren om rekening te houden met 

een ander. Twee keer per jaar vullen we  observatielijst Zien! in 

om de ontwikkeling van elk kind te volgen. In groep 5 t/m 8 mo-

gen onze leerlingen ook zelf hun mening geven en vullen zij de 

leerling vragenlijst in. 

Sociale ontwikkeling 

Op school hebben we niet alleen oog 

voor de cognitieve ontwikkeling van 

een kind, zoals het leren van reke-

nen, taal en lezen.                

 

Ook de sociale ontwikkeling krijgt 

aandacht. We vinden de ontwikkeling 

van een eigen persoonlijkheid en het 

leren omgaan met andere mensen 

van groot belang voor de kinderen 

die onze school verlaten.  

 

Een onderdeel van de sociale ontwik-

keling is het inlevingsvermogen en 

erg belangrijk bij het spelen en leren 
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