
 
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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10 februari 2021 1e rapport 

22, 24 en 25 februari 2021 rapportgesprekken 

1 maart 2021 Studiemiddag schoolteam 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 6 

Thuisonderwijs 
 
Intussen zijn we al weer 4½ week bezig met thuisonderwijs.  We we-
ten dat de schoolsluiting in ieder geval nog duurt t/m 5 februari. Ko-
mende week hopen we te horen wanneer de scholen weer open 
mogen. Het valt in veel gezinnen niet mee om thuis te werken, de 
kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk en het gezin draaiend te 
houden. Toch zijn we trots op de manier waarop we samen werken 
en elkaar weten te vinden bij vragen en ondersteuning. Alle kin-
deren van Kinderboom zijn in beeld. Er wordt, zowel op school als 
thuis, keihard gewerkt. We ontvangen veel leuke en spontane reac-
ties van ouders in de vorm van een kaartje, een mailtje of een leuke 
foto van een enthousiast kind dat trots is op zijn/haar werk.  
Wij bereiden ons ondertussen alvast voor op de dag dat de school-
deuren weer open gaan en we alle kinderen weer welkom mogen 
heten. 

Nog even volhouden!  We kunnen dit! 
 

Wij wensen  
alle jarigen 

in 
Februari een 

hele fijne 
dag toe 
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Verrassing van de oudervereniging 

                      Kinderboom gaat de lucht in….. 
 
Komende week ontvang je een leuke verras-
sing van de oudervereniging. Een cadeautje om 
tijdens de Lock-down weer eens even met iets 
helemaal anders bezig te zijn. Lekker naar bui-
ten te gaan, een frisse neus te halen en even 
uit te waaien. 
Alle kinderen krijgen een vlieger. Deze vlieger 
is nu nog helemaal wit. Het is de bedoeling dat 
je op deze vlieger gaat verven of tekenen en er 
een echte Kinderboom vlieger van gaat ma-
ken. Als je het doek hebt omgetoverd in een 
Kinderboomvlieger kun je het bouwpakketje in 
elkaar zetten en je vlieger de lucht insturen. 
Stuur een foto van je versierde vlieger naar je 
juf toe. We zijn erg benieuwd naar jullie 
kunstwerken. 
 

Rapporten en rapportgesprekken 
 
Als de scholen weer open zijn, ontvangen alle kinderen hun rapport op 10 februari. Als de 
scholen nog gesloten zijn dan hoort u van de leerkracht van uw zoon/dochter wanneer het 
rapport opgehaald kan worden. Dat kan ook op 11 of 12 februari zijn. Dit om te voorkomen 
dat er te veel kinderen of ouders tegelijk naar school toe komen. 
 
Omdat de scholen half december plotseling dicht gingen, zijn sommige cijfers gebaseerd op 
slechts een zeer beperkt aantal beoordelingen en toetsen. Wanneer er slechts 1 toets voor 
een vak afgenomen was, kan het zijn dat het cijfer voor dat vak ontbreekt op het rapport. 
De leerkrachten proberen ieder kind zo goed mogelijk recht te doen.  Soms is het echter 
lastig om een goede beoordeling te geven. 
Een voorbeeld: de kinderen van groep 3 sluiten elke kern af met een toets. Op het moment 
van schoolsluiting waren zij bezig met kern 4. Komende week wordt gestart met kern 8. 
Toetsen was  afgelopen periode niet mogelijk. Een exact rapportcijfer bepalen is dus heel 
lastig. Het is goed dat u het huidige rapport ook in dat perspectief ziet. 
 
In januari zijn natuurlijk geen Cito toetsen afgenomen. Als de scholen weer open gaan zul-
len Cito en de onderwijsinspectie ongetwijfeld met richtlijnen hierover komen. 
 
De oudergesprekken zullen, net als in oktober via teams of telefonisch gehouden worden. 
Via de bijlage bij deze nieuwbrief, of via een e-mail aan de eigen leerkracht kunt u aange-
ven wat uw voorkeur heeft. 
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Toekomst Kinderboom 
 
Afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de scholen, de schoolbesturen 
en de gemeente. Intussen staat vast dat alle kinderen die in het schooljaar 2021-2022 in-
stromen in ieder geval hun schoolloopbaan op Kinderboom af kunnen maken.  
Naar verwachting wordt in mei 2021 het kwadrantenmodel opnieuw in de gemeenteraad 
besproken. We wachten op nieuwe besluitvorming. 

Verbouwing Kinderboom 
 
Deze zomer wordt begonnen met een grote opknapbeurt van de school. Tijdens de zomer-
vakantie wordt het dak vervangen en komt er een nieuw ventilatiesysteem dat voldoet aan 
de nieuwste eisen voor “frisse scholen”. Ramen en kozijnen met enkel glas worden vervan-
gen, personeelstoiletten worden gerenoveerd, nieuwe keukenblokjes geïnstalleerd in de 
klassen en tegelvloeren worden vervangen door gietvloeren. Als het gebouw weer hele-
maal waterdicht is, worden plafonds vervangen 
en wordt de school geschilderd. 
Tenslotte komen er nieuwe vloeren en wordt 
het meubilair vervangen. Aan het einde van 
2021 is het gebouw weer klaar voor de toe-
komst.  

Geen open dag en kijkje in de klas 
 
Vanwege het Corona virus gaan het kijkje in de klas op woensdag 3 februari en de open dag 
op 24 februari niet door. 
 
Bent u op zoek naar een school voor uw zoon of dochter en wilt u kennismaken met Kinder-
boom,  dan nodig ik u graag uit om een persoonlijke afspraak te maken. U kunt hiervoor 
mailen met: directiekinderboom@leerrijk.nl of bellen met nummer: 0416-279280. U bent 
van harte welkom. 

Belangrijke informatie voor 

leerlingen groep 8 
 
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een brief 
van PoVo. In deze brief kunt u lezen over belangrij-
ke wijzigingen in het tijdspad m.b.t. de overgang van 
groep 8 naar VO 
 
Leest u deze brief a.u.b. goed door en noteer be-
langrijke data eventueel in uw agenda. 


