
 
Jaargang 23 Schooljaar 2021-2022 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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28 febr. t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

7, 9 en 10 maart  Oudergesprekken 

14 t/m 18 maart  Week van de lentekriebels 

14 maart Vergadering oudervereniging 

22 maart Studiemiddag team.  

Alle kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij. 

25 maart Uitstapje Efteling 

31 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Nieuwsbrief 7 

We wensen  
alle jarigen in 

de maand 
maart een hele 

fijne             
verjaardag. 

Sluiting Kinderboom van de baan! 
De vlag kan uit!  

Na langdurig overleg heeft de gemeenteraad 

deze week unaniem besloten dat Kinderboom 

open blijft. Er was al een toezegging van de 

gemeente dat alle leerlingen die gestart wa-

ren op Kinderboom hun schoolperiode hier af 

mochten maken.   

(In het kwadrantenmodel werd in 2013 door 

de gemeente beschreven dat Kaatsheuvel op 

termijn met 4 scholen voldoende ruimte zou 

hebben om alle basisschoolleerlingen een on-

derwijsplek te kunnen bieden. Kinderboom zou dan rond 2028 gesloten 

worden).  

De huidige situatie én de prognoses laten een echter een flinke toename 

zien van het kinderaantal in Kaatsheuvel. Het kwadrantenmodel is nu     

definitief van de baan en Kinderboom blijft, ook voor de lange termijn, 

open.  

We zijn natuurlijk heel blij met dit besluit en zullen dit goede nieuws, na de 

carnavalsweek, in de school vieren. 

De gesprekken over de voortgang van de renovatie en de huisvesting van 

KMB Kinderboom zijn alweer opgestart en we gaan in volle vaart verder 

met de ingezette verbouwing.  
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Studiemiddag dinsdag 22 maart 
Op dinsdagmiddag 22 maart heeft het schoolteam een studiemiddag. De school is op deze dag 

uit om 11.45 uur. 

Oudergesprekken                                                                    

Hebt u zich al ingeschreven voor de oudergesprekken? U hebt hiervoor een uitnodiging ont-
vangen via de Parro app. We zijn erg blij dat de gesprekken weer gewoon op school gevoerd 
mogen worden. Mocht u onverhoopt toch het coronavirus opgelopen hebben, stuurt u dan 
a.u.b. even een mail naar de leerkracht van uw zoon/dochter zodat er een nieuwe afspraak 
gemaakt kan worden. We kijken uit naar uw komst. 

Ouderbijdrage lunchpauze 
Zoals eerder vermeld wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd voor de betaling van een 

vrijwilligersvergoeding aan de begeleiders tijdens de lunchpauze. Deze bijdrage bedraagt €40,- 

per kind per jaar. Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, hopen wij van harte dat alle ou-

ders deze kosten betalen.  

Om het continurooster te kunnen draaien, kunnen we niet zonder deze vrijwilligers. Het heeft 

veel moeite gekost om voldoende begeleiders te vinden voor alle groepen en we zijn blij met 

hun inzet en hulp.  

U hoeft geen geld mee te geven aan uw kind. U ontvangt bericht van school wanneer en op 

welke manier u de bijdrage kunt overmaken.  

In sommige situaties (ouders met een laag inkomen) kan een beroep gedaan worden op 

“Baanbrekers”. U kun zo nodig hierover contact hierover met me opnemen.  

Voorleeskampioen Loon op Zand 
Afgelopen donderdag is Aron Drummen (leerling uit groep 

7) uitgeroepen tot voorleeskampioen van de gemeente 

Loon op Zand. 

In november werd Aron eerste in de voorleeswedstrijd van 

Kinderboom. Daarna heeft hij laten zien dat hij de beste 

‘voorlezer’ is van alle scholen in de gemeente. Vanwege het 

coronavirus werd de voorleeswedstijd digitaal getoond op 

de scholen. De vreugde was groot toen Aron de beste bleek 

te zijn. Onder luid applaus ontving Aron, uit handen van een 

medewerkster van de bibliotheek, de beker, een oorkonde 

en een boekenbon.  

 

Aron gaat de  school vertegenwoordigen tijdens de provin-

ciale voorleeswedstrijd in het Jan van Besouwhuis in Goirle  
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Corona maatregelen 
Zoals bekend zijn de maatregelen rondom het Coronavirus verder versoepeld. 

Mondkapjes zijn niet meer nodig en 1,5 meter afstand houden tot elkaar  is ook verleden tijd. 

Men hoeft alleen nog in quarantaine na een positieve (zelf)test.  De quarantaineperiode is verkort  van 7 
naar 5 dagen. De regel dat met 24 uur klachtenvrij moet zijn alvorens uit quarantaine te kunnen, geldt 
nog steeds. 

Kinderen van groep 6 t/m 8 en personeel krijgen nog steeds 2 zelftesten per week. Wij vragen u nadruk-
kelijk om uw kind ook komende tijd nog 2 keer per week te (laten) testen. Om de betrouwbaarheid van de 
zelftesten te vergroten, raadt de overheid aan om met het wattenstaafje een monster te nemen van de 
keel- én de neusholte. 

Oudergesprekken kunnen weer gewoon in school plaats vinden. We hopen u allemaal te ontmoeten tij-
dens de oudergesprekken in de week na carnaval. 

Lentekriebels 

In de week van 14 t/m 18 maart is weer de landelijke week van de Lentekriebels. Tijdens deze week wor-
den in elke klas een aantal lessen gegeven over  het lichaam, relaties, seksuele vorming , weerbaarheid 
en het aangeven van grenzen. 

De lessen zijn passend bij de leeftijd en sluiten aan bij de ontwikkeling van de diverse leeftijdsgroepen. 
Via onderstaande link kunt u een heleboel informatie vinden over dit project. Mocht u vragen hebben, 
stel deze gerust aan de leerkracht van uw kind. 

Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders - Seksuelevorming.nl  

Carnaval 
Vanochtend hadden we een heerlijke ochtend. Er kon weer een keer ou-

derwets gefeest worden zonder allerlei beperkingen. En feesten kunnen 

we op Kinderboom. 

Na een korte maar hele leuke optocht zijn we op het schoolplein en in de 

klassen verder gegaan. 

Graag bedank ik de leden van de oudervereniging en de teamleden voor 

alle voorbereidingen en de hulp tijdens deze ochtend.  

Het was erg leuk dat veel ouders en bekenden langs de weg stonden om 

onze mini-optocht te bekijken. Dankjewel daarvoor. 

 

Ik wens u allemaal fijne carnavalsdagen toe. Ga eens lekker los, geniet van 

een fijne vakantieweek en blijf gezond! 


