
 
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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4 december 2020 Sinterklaasviering 

7 december 2020 Studiedag team 

Alle leerlingen hele dag vrij 

18 december 2020 Ochtend: Kerstviering 

Middag: Alle leerlingen 1 t/m 8 om 11.45 

                uur vrij. 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 4 

Vol verwachting klopt ……….. 
Op vrijdagochtend 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan 
Kinderboom. Helaas kan de gebruikelijke grote ontvangst  op het 
schoolplein, vanwege Corona, niet door gaan. 
 
Alle kinderen gaan op deze ochtend met de leerkracht naar hun 
eigen klas toe. Sinterklaas zal de kinderen van de peuterspeelzaal 
van KMB en de kinderen van de groepen 1/2 ontvangen in het 
speellokaal. Daarna zal de Sint een bezoekje brengen aan de groe-
pen 3, 4 en 5. Alle Sinterklaasactiviteiten vinden verder plaats in de 
eigen klas. 
 
De groepen 6, 7 en 8 maken surprises voor elkaar. Zij hebben een 
gezellige Sinterklaasviering in hun eigen klas. 
 
Het is de bedoeling dat alle surprises op donderdag 3 december na 
schooltijd (tussen 15.15 en 16.00 uur) gebracht worden. 
Breng je surprise a.u.b. in een dichte tas of zak zonder naam aan de 
buitenkant. Dan blijft het tot op het laatste moment een spannen-
de verrassing . 

Wij wensen  
alle jarigen in 
December een 
hele fijne dag 

toe 
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Verandering leerkrachten                                        
Vanwege ziekte of verlof van leerkrachten zijn de afgelopen maanden veel verschillende 

vervangers in school aan het werk geweest. We zijn blij en trots dat het gelukt is om alle 

klassen op school les te blijven geven en geen enkele groep thuis hoefde te blijven. Dat kon 

alleen door de inzet van alle teamleden die zich flexibel hebben opgesteld en vele extra da-

gen hebben gewerkt.  

Vanaf volgende week zullen juffrouw Carien en Juffrouw Monique samen in groep 7/8    

werken. 

Na de kerstvakantie komt juffrouw Patty weer terug. Zij zal samen met juffrouw Juliëtte in 

groep 6/7 werken. Juffrouw Nina neemt eind december afscheid van Kinderboom. 

Omdat juffrouw Monique in groep 7/8 gaat werken zal zij op vrijdag niet meer in groep 3 

zijn. Tot Kerst zal juffouw Angeliek dat doen en na Kerst juffrouw Juliëtte. 

Met deze bezetting ontstaat er weer meer rust en continuïteit in de klassen en zijn we min-

der afhankelijk van de beschikbaarheid van vervangers. De duur van deze verandering is nog 

onduidelijk en zal afhangen van het herstel van enkele collega’s. 

We leggen in deze lastige periode de nadruk op de continuïteit en kwaliteit van het onder-

wijs in de klassen. Dat betekent dat dit gevolgen kan hebben voor de extra ondersteuning, 

levelwerk en de plusklassen.  We rekenen op uw begrip. 

De ouders van de betreffende klassen ontvangen komende dagen meer gedetailleerde in-

formatie over de veranderingen in de klas van hun zoon of dochter. 

Kerstviering           
De Kerstviering is dit jaar op vrijdagochtend 18 december in de eigen klassen (en dus niet op 

donderdag 17-12 zoals vermeld in de kalender). 

De kinderen worden op deze ochtend, indien mogelijk in hun mooiste kerstkleding, om 8.30 

uur op school verwacht. De kin-

deren eten samen in hun eigen 

klas een Kerstontbijt. Het is de 

bedoeling dat ieder kind een bord-

je, beker en bestek meebrengt 

met daarop de naam. 

Na het kerstontbijt zijn er Kerst-

activiteiten in de eigen klas. 
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Ouderbijdrage 
 
Bij de vorige nieuwsbrief hebt u een verzoek 
ontvangen van de oudervereniging voor de 
jaarlijkse  ouderbijdrage.  
Ruim de helft van alle ouders hebben inmiddels 
de ouderbijdrage overgemaakt. Hartelijk dank 
daarvoor. Misschien hebt u al betaald. Zo niet, 
wilt u dan zo vriendelijk zijn om de ouderbijdra-
ge z.s.m. over te maken. 
In de bijlage vindt u nogmaals de brief van de 
oudervereniging met alle informatie. 
 
Mocht u, om welke reden dan ook, de ouderbij-
drage niet kunnen of willen betalen, neemt u 
dan a.u.b. even contact op met Yvonne Mutsaers. 
 
Bij voorbaat dank, de oudervereniging  

Zichtbaarheid in het verkeer 
 

Afgelopen week is in 
alle klassen aandacht 
besteed aan het belang 
van goede zichtbaar-
heid als je deelneemt 
aan het verkeer. Nu 
het vroeg donker is, is 
dat extra belangrijk. 

 
Veilig Verkeer Neder-
land heeft de fietsver-
lichting gecontroleerd. 
Op deze manier probe-
ren we de kinderen 
mee te geven dat goe-
de verlichting, reflec-
terende strepen op je 
kleding of een veilig-
heidshesje van groot 
belang zijn.  

 
Op de foto een paar 
beelden van de activi-
teiten. 
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Zo doen we dat op Kinderboom 
Afgelopen jaar hebben we op Kinderboom kaarten ontwikkeld waarin we visie, afspraken 
en ons handelen m.b.t. verschillende onderwerpen hebben vastgelegd. Deze kaarten dra-
gen bij aan duidelijkheid en eenduidigheid in de school. Zaken worden geborgd. Invallers 
en nieuwe collega’s hebben belangrijke informatie direct beschikbaar. 
Deze kaarten liggen niet vast maar worden gedurende het werken en naar aanleiding van 
evaluaties, waar nodig, bijgesteld en geactualiseerd. 
 
Regelmatig delen we een kaart met u om u te informeren, achtergronden van ons hande-
len de verduidelijken of te kijken hoe we samen met u bepaalde ontwikkelingen bij een 
kind kunnen stimuleren. 
 
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u de kaart over Fixed en Growth mindset. Zoals u 
in de bijlage kunt lezen kan een mindset veranderen. Volwassenen op school en thuis spe-
len een belangrijke rol in het ontwikkelen van een Growth mindset.   
 
Ik wens u veel leesplezier en neemt u gerust contact met ons op voor vragen of toelichting. 

 

 

Nogmaals de verkeerssituatie rondom de school 
We zijn ons ervan bewust dat het halen en brengen in deze Coronatijd leidt tot drukte bij 
de ingangen van het schoolplein. We zouden het graag anders willen maar helaas kunnen 
we de verkeerssituatie rondom de school niet veranderen.  
 

Wat wél veranderd kan worden is het gedrag.  
 
Veel kinderen worden met de auto gebracht en, bij voorkeur, zo dicht mogelijk bij de poort 
afgezet. Bij de ingang van de kleuters zorgen af- en aanrijdende auto’s  soms tot (bijna) 
ongelukken. Vrijwel elke dag moeten de leerkrachten één of meerdere ouders aanspreken 
op het stopverbod. Sommige ouders reageren boos of geïrriteerd als ze hierop aangespro-
ken worden. De leerkrachten doen dit niet voor hun lol maar omwille van de veiligheid van 
uw kinderen. 
 
Ik doe wederom een zeer dringende oproep aan u 
om: 
• u te houden aan de stop- en parkeerverboden 

rondom de school 
• op de fiets of te voet naar school toe te komen 
• als u te ver weg woont, uw auto te parkeren in 

een van de straten (vakken) rondom de school 
en het laatste stukje naar het schoolplein te 
lopen 

• ook bij regen, kou of slecht weer het stop- en 
parkeerverbod op te volgen 

 


