
 
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 t/m (waarschijnlijk) 15 

januari 

Thuisonderwijs i.v.m. schoolsluiting. 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 5 
Onverwachte schoolsluiting 
We zijn blij te constateren dat de meeste kinderen afgelopen dagen 
weer goed gestart zijn met het thuisonderwijs. Er is al hard gewerkt, 
gemaild, gebeld en gechat met de juf. De eerste opstartproblemen 
zijn opgelost. We begrijpen dat het thuiswerk en eventuele begelei-
ding van uw kind soms lastig te combineren is met het thuiswerken 
van ouders. Daar hebben we zeker begrip voor. Toch willen we voor-
komen dat kinderen achterop raken door de schoolsluiting. Daarom 
volgen de leerkrachten de activiteiten van de kinderen nauwkeurig. 
Zo nodig informeren we u als er taken niet gemaakt zijn of de kwali-
teit van het werk te wensen over laat . Dat is geen verwijt maar een 
manier om te benadrukken dat  thuiswerk belangrijk en niet vrijblij-
vend is. Ouders en school willen allebei dat de ontwikkeling goed 
door gaat. Samen kunnen we hier voor zorgen. 
Vanaf 4 januari zitten de leerkrachten weer klaar voor vragen en 
hulp op afstand. Schroom niet om te mailen of te chatten als dat 
nodig is.  

Wij wensen  
alle jarigen in 
Januari een 

hele fijne dag 
toe 

Ouderbijdrage 

Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald.  
Vriendelijk verzoeken wij u om € 19 per kind over te maken op bank-
rekening: NL77 RABO 0124 8724 92 t.n.v. OR de Kinderboom, Kaats-

heuvel O.v.v. voornaam en achter-
naam van uw kind  
 
Mocht u, om welke reden dan ook, 
de ouderbijdrage niet kunnen of 
willen betalen, neemt u dan a.u.b. 
even contact op met Yvonne     
Mutsaers. 
 
Bij voorbaat dank, de oudervereni-
ging  
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Open dagen informatie VO 
Vanwege de onverwachte schoolsluiting zijn er wijzi-
gingen in de open dagen van de scholen voor voort-
gezet onderwijs. De ouders van de leerlingen van 
groep 7 en 8 ontvangen, bij deze nieuwsbrief, een 
bijlage met daarin de gegevens van de VO scholen in 
de regio. Wij vragen u om zelf  de websites van de 
scholen te raadplegen i.v.m. eventuele wijzigingen in 
data en informatie. 

Namens alle medewerkers van Kinderboom wil ik u hartelijk bedan-

ken voor al uw inzet, hulp, betrokkenheid en vertrouwen gedurende het 

afgelopen jaar.  

Laten we hopen dat we elkaar in 2021 weer “echt” kunnen ontmoeten. 

Ik wens u goede feestdagen en een geweldig 2021 toe 


