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          Terug naar het ‘nieuwe normaal’ 
Wat is het weer genieten dat we alle kinderen en ouders weer kunnen verwelkomen in ons Kindcentrum, 
zonder mondkapjes, afstand, etc. Na een lange periode vol van beperkende voorschriften is het nu zover 

dat we weer samen kunnen werken met meerdere 
groepen, Plexat-optredens kunnen geven en natuurlijk 
ouders kunnen ontvangen voor o.a. de 10-
minutengesprekken. Wij zijn er heel blij mee. Toch 
houden we ook rekening met de verschillen in beleving. 
Er zijn ook mensen die het nog heel spannend vinden of 
lastig. Hier hebben we alle begrip voor en gaan daar 
respectvol mee om. 
We zien in de klassen dat de voorjaarsvakantie de 
kinderen en teamleden goed heeft gedaan, bijna 
iedereen is er weer wat ontzettend fijn is. We gaan er 
een mooie periode van maken en gaan genieten met 
z’n allen. 
 

          Directie De Boomladder 
De procedure voor de duo-directie is afgerond. Het doel is dat we hiermee een toekomstbestendige 
leiding creëren met stabiliteit voor Kindcentrum De Boomladder. Zie verder de brief van het College van 
Bestuur van Blosse. 
 
          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. 
 
          Terugkoppeling studiedagen 
Tijdens de 2 studiedagen voor de voorjaarsvakantie hebben we ons als team verder nageschoold en veel 
werk verricht. In de groepen 1/2 is er verder gewerkt aan het oriënteren op en leren werken met een 
observatiemiddel voor kleuters. In de afgelopen periode hebben we Kijk! bekeken en uitgeprobeerd. In 
de aankomende periode gaan we ditzelfde 
met ParnasSys doen. Aan het einde van het 
schooljaar kunnen we hierdoor een 
beredeneerde keuze maken voor een bij De 
Boomladder passend middel. 
In de groepen 3 t/m 8 hebben we ons 
verder verdiept in het analyseren van de 
toetsgegevens van de afgelopen CITO-
periode. Dit maakt onderdeel uit van onze cyclus Zicht op Kwaliteit en hierin zijn wij ons continu aan het 
verdiepen en verbeteren. Aan de hand van deze analyses hebben we de blokplannen voor de komende 
periode opgesteld zodat we ieder kind weer het juiste aanbod kunnen geven.  
In de aankomende periode zullen we weer een ronde groepsbezoeken doen vanuit EDI, het expliciete 
directe instructie model. Wij bezoeken hierbij met de stuurgroep en de externe trainer alle groepen 3 
t/m 8 waardoor wij onze eigen vaardigheden in het geven van effectieve instructies verder verhogen. 
 



          Kinderopvang De Boomladder  
Binnen ons Kindcentrum kunt u terecht in diverse groepen. Het prettige is dat wij alles onder 1 dak 
aanbieden, een kort overzicht: 

 
De peuteropvang 
Vanaf 1 januari wordt er voorschoolse educatie (VE) 
aageboden 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 
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          Afscheid juf Clenda 
Juf Clenda (onderwijsassistent) heeft in januari en februari op de dinsdagen nog op De Boomladder 
gewerkt. Zij is per 1 maart volledig aan de slag met haar schoonheidssalon. Met de kinderen hadden we 
in december al afscheid genomen en nu ook met het team. Wij bedanken haar voor haar geweldige inzet 
en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst! 
 
          Van de Ouderraad… 
Op woensdag 16 februari hebben we in samenwerking met het team de 
Boomladderverkleeddag georganiseerd op het Kindcentrum. Wat waren 
de kinderen leuk verkleed en wat hebben ze genoten tijdens de dag. In alle 
klassen waren activiteiten georganiseerd, gericht op het samenzijn. De klas 
was mooi versierd m.b.v. een versierpakket dat door de Ouderraad was 
geregeld. Ook kregen de kinderen wat lekkers tijdens deze dag.  
In de komende periode zullen wij onze ondersteuning geven tijdens de 
verschillende sporttoernooien en de Boomladderspelen. Wij gaan weer 
lekker aan de slag en houden u op de hoogte! 
 
 



          Ontruimingsoefening 
Dinsdag 8 maart zullen we om 11:00 uur een ontruimingsoefening houden. Deze kondigen we van te 
voren bewust aan zodat iedereen goed kan oefenen. Het BHV-team van het Kindcentrum heeft hierbij de 
taken verdeeld en volgt binnenkort ook de herhalingscursussen. Wij hopen natuurlijk geen calamiteiten 
mee te hoeven maken, maar zijn in ieder geval goed op elkaar ingespeeld zodat de veiligheid is 
gegarandeerd. 
 
 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. Later 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 

 


