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           Andere tijden 
Waar we vroeger verbaasd waren dat er bij hoge uitzondering een klas naar huis ging, voor hooguit 1 
dag, zien we nu dat het niet meer tegen te houden is. Het zijn andere tijden waarin er een groot tekort 
aan leerkrachten is en er geen invallers beschikbaar zijn. Op het moment dat er dan een leerkracht zelf 
positief blijkt te zijn, is er helaas geen andere keuze meer dan een groep naar huis te sturen. Met pijn in 
het hart want we willen dit niet! Scholen waar vacatures op dit moment niet meer ingevuld kunnen 
worden omdat er simpelweg geen sollicitanten zijn… Dit betekent dat er op diverse scholen wordt 
overgestapt naar een 4-daagse schoolweek waarbij de kinderen structureel, dus iedere week, 1 dag thuis 
aan een werkpakket werken. Er is nu geen beter alternatief. 

In de afgelopen maand hebben wij op De 
Boomladder ook flink last gehad van het 
toenemende aantal besmettingen waardoor 
diverse kinderen, leerkrachten en ondersteuners 
in thuisquarantaine moesten. Dit vraagt veel van 
het team, de kinderen en van u als ouder. Op het 
moment dat de leerkracht in staat is om online 
thuisonderwijs te geven, doen we dat uiteraard. 
Helaas hebben we ook leerkrachten gehad die 
flink ziek zijn geweest en hier eerst zelf van 
moesten herstellen. De kinderen uit deze klassen 
hebben een thuiswerkpakket gekregen. Op deze 

manier zorgen wij er samen voor dat het onderwijs aan de kinderen niet stil komt te staan en dat zij zich 
evengoed kunnen blijven ontwikkelen. Wij willen u als ouder dan ook bedanken voor de ondersteuning 
hierbij. We doen het tenslotte samen, school en thuis! 
Deze week zijn er 9 collega’s besmet geraakt op De Boomladder. Wij hopen dat we de grootste ‘golf’ 
hebben gehad en dat we steeds meer groepen op school onderwijs kunnen geven. Daar gaan we voor en 
kijken uit naar gevulde lokalen met blije, gezonde kinderen en leerkrachten! 
 

 Arbeidsmarkttekort 
Op maandag 21 maart organiseert Blosse een digitale 
bijeenkomst voor alle personeelsleden van Blosse. 
Hierdoor zal de buitenschoolse opvang en het 
kinderdagverblijf vanaf 15.30 uur gesloten zijn. Wij 
willen u vriendelijk vragen uw kind(eren) vóór 15.30 
uur op te halen deze dag. De kosten van de gemiste 
opvanguren worden verrekend op de factuur van de 
maand maart. 
 
De personeelsbijeenkomst staat in het teken van arbeidsmarkttekort en onze uitdaging om deze 
problematiek om te buigen tot een kans om het beter te maken voor alle kinderen. In februari kunnen we 
u meer vertellen over de inhoud van deze personeelsbijeenkomst en waarom deze zo belangrijk voor ons 
is dat we onze locaties voor een gedeelte van de middag sluiten. 
 
We houden u op de hoogte!  
Blosse 

          Communicatie bij ziekte of afwezigheid 
Als uw kind ziek of afwezig is kunt u dit doorgeven door naar juf Gerda te bellen, 
072-5715577. U hoeft hiervoor geen mail naar directie te sturen. Deze mailbox 
wordt namelijk niet altijd tijdig gelezen. 
 



          Boomladderverkleeddag 
Woensdag 16 februari vieren wij de Boomladderverkleeddag. Iedereen mag 
deze dag verkleed naar school komen. De dag staat in het teken van de 
verbinding met de groep. We doen in iedere klas activiteiten met elkaar die de 
samenwerking verder doet toenemen. Verdere info volgt via een Kwieb-
bericht. 
 

          Studiedagen, sportinstuif en voorjaarsvakantie 
Donderdag 17 en vrijdag 18 februari zijn de kinderen vrij. Wij hebben 
met het team dan 2 studiedagen waarop wij aan de slag gaan met de 
schoolontwikkeling. Voor de kinderen wordt er op vrijdag een 
sportinstuif georganiseerd. U ontvangt hiervoor via Kwieb een 
uitnodiging.  
De voorjaarsvakantie is van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari. Wij 
starten weer op maandag 28 februari!  
 

          Kinderopvang De Boomladder bestaat alweer een jaar! 

Wat is de tijd snel gegaan! Op 18 januari 2021 zijn we gestart en nu zijn we alweer een jaar later. Op 21 

december 2021 hebben we samen de opvang leeggehaald zodat het binnen 3 

weken kon worden omgetoverd tot een mooi nieuw begin. In dit jaar is er een 

goede samenwerking tussen opvang en onderwijs ontstaan. Het is fijn dat we 

samen met school veel kunnen overleggen.  

De opvang heeft een klein team dat goed op elkaar is ingespeeld en er zijn ook 

een aantal nieuwe medewerkers bijgekomen. Dit geeft natuurlijk ook ruimte 

voor nieuwe aanmeldingen. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een 

rondleiding door ons kindcentrum. 

 

Hieronder nog een aantal voor en na foto’s om te laten zien hoe het was en hoe 

het nu is. 

 

De peuteropvang 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er voorschoolse educatie (VE) aangeboden in de peuterspeelzaal. VE is 

voornamelijk voor kinderen vanaf 2,5 jaar en richt zich op de extra hulp die kinderen kunnen gebruiken 

bij hun taalontwikkeling.  

Heeft u vragen over de opvang neem dan contact met ons op via deboomladder.opvang@blosse.nl 

  

 Zo was het…     Zo is het nu… 

       
       

mailto:deboomladder.opvang@blosse.nl


Kinderopvang   

 Bijna klaar…     Zo is het nu… 

        
 

Buitenschoolse opvang 
 Midden in de verbouwing…   Zo is het nu… 

       
   

          Inschrijven nieuwe kleuters  
Heeft u of kent u jonge kinderen die nog niet zijn ingeschreven? Het is van belang 
om tijdig kinderen in te schrijven op De Boomladder zodat wij een goede 
inschatting kunnen maken van het aantal kleuters in de toekomst. 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Erna Driest of Nick Zwemmer. 
 


