
 
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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1 april 2021 Studiemiddag schoolteam (school uit om 11.45 uur) 

2 t/m 5 april 2021 Goede vrijdag  en 2e Paasdag (geen school) 

6 april 2021 Schoolfotograaf 

23 april 2021 Koningsspelen 

26 en 27 april 2021 Lang weekend i.v.m. Koningsdag (geen school) 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 8 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 6 april komt de schoolfotograaf. In 
overleg met de oudervereniging kijken we hoe we 
dit Coronaproof kunnen laten verlopen. 

Alle jarigen 
in de maand-
April wensen 
wij een hele 
fijne dag toe 

Geen kijkje in de klas 
Op woensdag 14 april stand in de jaarplanning “Kijkje in de klas” 
gepland. Vanwege de Coronamaatregelen gaat dit niet door. 

Cito toetsen 
Momenteel worden in de groepen 3 t/m 8 de Citotoetsen inge-
haald. Omdat er dagelijks kinderen afwezig zijn vanwege verkoud-
heid of andere klachten, duurt het afnemen van de toetsen langer 
dan normaal het geval is. Zodra  alles is afgerond en geanalyseerd 
(vermoedelijk half april) ontvangt u een uitdraai met de toets resul-
taten. Bij deze uitdraai ontvangt u een brief met uitleg over de ma-
nier waarop deze resultaten geïnterpreteerd moeten worden. 

Informeren bij afwezigheid 
Het is de bedoeling afspraken bij de tandarts, huisarts e.d. buiten 
schooltijd plaats vinden. Soms komt het voor dat dit echt niet lukt. 
Als uw kind onverhoopt tijdens schooltijd naar een dokter of tand-
arts toe moet dan vraag ik u om dit tijdig (niet pas op de dag voor- 
of van de afspraak)  te melden bij de eigen leerkracht. Dit kan via 
een mailtje met daarin de tijd en reden voor afwezigheid.  



 

 

2 

 

KIES training en Powekidzz training 
De nieuwe richtlijnen van de overheid staan weer toe dat vanaf half mei de trainingen van 
Farent weer van start kunnen. Na de meivakantie willen zij gaan starten met zowel een KIES 
groep als een Powerkidzzz training. In beide groepen is er nog plaats. Mocht u uw zoon/
dochter hiervoor willen aanmelden dan horen zij dat graag. Als u vragen hebt dan kunt u ook 
een mailtje sturen naar Stèphie van der Loo (Intern begeleider). 
  
Hierbbij een overzicht van de trainingsdata per groep. 
  
KIES groep         (zie flyer in de bijlage) 
Trainers:             Suzan Mutsaers & Inge van Son 
Locatie:               Wijk Punt Pannenhoef Kaatsheuvel 
Datums/tijd:      Dinsdag 18 mei 9.00 tot 10.00 uur 

Dinsdag 25 mei 
Dinsdag 1 juni 
Dinsdag 8 juni 
Dinsdag 15 juni 
Dinsdag 22 juni 
Dinsdag 29 juni 
Dinsdag 7 juli 

  
Powerkidzzz training (zie flyer in de bijlage) 
Trainers:             Suzan Mutsaers & Cindy Brekelmans 
Locatie:               Rode Loper Kaatsheuvel 
Datums/tijd:      Dinsdag 18 mei  15.15-16.45uur 

Dinsdag 25 mei 
Dinsdag 1 juni 
Dinsdag 8 juni 
Dinsdag 15 juni 
Dinsdag 22 juni 
Dinsdag 29 juni 
Dinsdag 7 juli 

  
In de bijlagen vindt u uitgebreide informatie over beide trainingen. De data op de bijgevoeg-
de flyer zijn niet actueel. De in deze mail vermelde data wel.  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
          
  
 
 

Suzan Mutsaers -  (school) maatschappelijk werker 
Jacob Ruysdaelstraat 14, 5171 XH Kaatsheuvel 
088 – 023 75 00 
suzanmutsaers@farent.nl | www.farent.nl  

aanwezig: maandag,dinsdag,vrijdag 
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