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          Zorg voor elkaar 
We hebben in de afgelopen periode gemerkt dat het belangrijk blijft om goed rekening met elkaar te 
blijven houden en te zorgen voor elkaar. Tijdens de Coronaperiode zijn er diverse beperkingen geweest 
en dit heeft geleid tot wisselende reacties en uitwerkingen. Dit was in de hele maatschappij zichtbaar. 

Gelukkig zijn we nu beland in het ‘nieuwe normaal’ maar merken dat het ook 
juist nu van belang is om begrip voor elkaar te hebben en respect te tonen naar 
elkaar. In onze omgang onderling en in contact met onze ouders letten we hier 
op. Door elkaar te informeren en vragen aan elkaar te stellen, zonder oordeel, 
zorgen we voor wederzijds begrip. Dit hebben we nodig in onze samenwerking. 
We hebben zorg voor elkaar want niet iedere situatie is even gemakkelijk.  
In de bezetting van de groepen draaien we al langere tijd op de maximale 
capaciteit. Dit vraagt veel van ons team. Als er dan een leerkracht ziek wordt is 
dit heel vervelend. Het griepvirus is deze periode actief en ook binnen ons team 
gebeurt dit af en toe. Doordat alle mankracht is ingezet en er geen invallers meer 
beschikbaar zijn, is de laatste optie een klas thuis te laten werken. Wij realiseren 
ons dat dit ook van de ouders schakelen vraagt, heel vervelend en tegelijkertijd 

onderdeel van de huidige situatie. De schoolorganisatie (waaronder o.a. ondersteuning aan en 
begeleiding van kinderen) willen wij door laten draaien en is essentieel voor alle kinderen van De 
Boomladder. Op de dag(en) dat een groep thuis werkt, zorgen wij in de groepen 3 t/m 8 voor een 
thuiswerkpakket zodat het leren wel verder gaat. 
Om ons heen zien wij al meerdere scholen waarbij één of meerdere groepen een 4-daagse schoolweek 
hebben. De rek is eruit en de mogelijkheden raken op om het anders op te lossen. Wij verwachten dat dit 
ook op De Boomladder kan gaan gebeuren. Dit bijvoorbeeld in een situatie waarbij een leerkracht voor 
langere tijd uitvalt. Binnen stichting Blosse en binnen onze scholen onderzoeken wij samen mogelijke 
oplossingen voor de lange termijn. 
 
In de komende periode gaan we verder met de schooldoelen van dit jaar. De 
leerkrachten van groep 1/2 zijn aan de slag met een nieuw observatiesysteem 
voor kleuters. Het EDI-model komt steeds meer in de vingers van de 
leerkrachten van groep 3 t/m 8 waardoor het niveau van de lessen omhoog 
gaat. Dit zijn mooie ontwikkelingen! Daarnaast staan er deze maand diverse 
activiteiten op de planning, zie hiervoor verder in dit Boomblad. 
 

          Dag op tijd beginnen met alle kinderen 
Wij willen graag met alle kinderen op tijd in de klas starten. Het is storend als er na 8:30 uur nog 
kinderen binnen komen terwijl de klas bijvoorbeeld in stilte aan het lezen is. Voor het kind zelf is het ook 
niet prettig want de deur is dan vaak al dicht.  
De school is vanaf 8:20 uur open waardoor we een rustige inloop organiseren. Wilt u ervoor zorgen dat 
uw kind op tijd in de klas aanwezig is? 
 

          Schoolverlof 
Wij houden ons met het verlenen van schoolverlof aan de richtlijnen die worden meegegeven vanuit de 

leerplichtambtenaar. Voldoet uw aanvraag niet aan deze richtlijnen, dan 
kunnen wij het schoolverlof niet goedkeuren. U kunt eventueel contact 
opnemen met de leerplichtambtenaar voor verder overleg. Wij geven geen 
goedkeuring voor eerder vertrek naar bijvoorbeeld vakanties/weekendjes 
weg. 
Als u een keer verlof nodig heeft, kunt u een formulier ophalen bij juf 
Gerda. Bij de ingang liggen deze in het folderrek. Verlof moet u echter op 
tijd aanvragen, zo mogelijk 8 weken van te voren. Het ingevulde formulier 

kunt u vervolgens weer inleveren bij juf Gerda. U ontvangt hierna via de mail de reactie op uw aanvraag. 



 

          Activiteiten komende maand  
Er staan diverse activiteiten op ons programma, zoals: 

• Vrijdag 15 april is onze volgende studiedag. De kinderen zijn 
deze dag vrij. Meester Merlijn (Blosse Sport) organiseert een 
Sportinstuif. U ontvangt hierover een aparte uitnodiging via 
Kwieb. 

• Maandag 18 april is het Tweede Paasdag en zijn alle kinderen vrij. 

• Vrijdag 22 april organiseren wij de jaarlijkse Boomladderspelen. Dit is een combinatie van de 
Koningsspelen en de sportdag. Wij doen dan allemaal ‘samenspeel-spellen’ rondom het 
Kindcentrum. Alle kinderen worden verdeeld in gemixte groepjes. Wij hebben op deze dag de 
normale schooltijden. Verdere informatie volgt vanuit de werkgroep. 

• Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei. Wij verwelkomen de kinderen weer op 
maandag 9 mei. 

 

          Moederdag- en vaderdagcadeau 
Vorig jaar hebben we de keuze gemaakt om hiermee te stoppen. Wij hebben hierop 
veel reacties ontvangen. Deze werden goed beargumenteerd en vervolgens ook 
gedeeld met de OR en MR. Wij hebben toen aangegeven het te heroverwegen omdat 
wij in verbinding willen blijven. Dit is inmiddels gebeurd.  
Wij gaan weer aan de slag met de moeder- en vaderdagcadeaus. Wij houden het 
eenvoudig en combineren dit met bijvoorbeeld ons creatieve aanbod.  

 

          Van de Ouderraad… 
In deze maand hebben wij meerdere activiteiten waarbij wij ondersteunen. Het schoolvoetbal is in volle 
gang en er doen diverse teams mee van De Boomladder. Fijn dat er ouders zijn die de begeleiding op zich 
hebben genomen.  
Binnenkort vieren wij gezamenlijk Pasen. Met de werkgroep zijn wij dit aan het voorbereiden. Er zal een 
ontbijt worden georganiseerd en we hebben een gezamenlijke Paasviering in Plexat. Vanuit de 
werkgroep ontvangt u hier verdere informatie over.  
Op 22 april vinden de Boomladderspelen plaats. Ook hierbij helpen wij in de 
voorbereiding en uitvoering. Er worden activiteiten geregeld, catering en 
begeleiding. Het wordt vast weer een mooie dag! 
In mei gaan de meeste groepen op schoolreis. We zijn aan de slag met data, 
locaties en de verzorging en begeleiding overdag. Ook hierover ontvangt u 
vanuit de werkgroep via Kwieb verdere informatie. 
We hebben er zin in en kijken uit naar de aankomende periode! 
 

          Sporten in nieuwe sportshirts! 
Deze weken vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats. Voor onze kinderen heeft de Ouderraad nieuwe 
sportshirts aangeschaft. Wij bedanken ook de sponsor die dit mede mogelijk heeft gemaakt. De kinderen 
dragen de shirts met trots en zijn zo weer goed herkenbaar als talent van De Boomladder!  
 

 
  



         Schoolhandbal en schoolkorfbal (nieuwe datum!)  
Uw kind kan zich nog inschrijven voor het schoolhandbal- en/of het schoolkorfbaltoernooi.  
 
Schoolhandbal: op woensdag 11 of donderdag 12 mei 2022 in sporthal Waardergolf. Voor groepen 5-8.          
Inschrijven kan tot 15 april 2022.  
 
Schoolkorfbal: let op!!! Dit was 21 mei 2022, maar is zaterdag 28 mei 2022 geworden. Sportpark De 
Vork. Voor groepen 3-8. Inschrijven kan tot 28 april 2022.  
De korfbaltrainingen vinden plaats in de week voor het toernooi op sportpark De Vork.  

• Groep 7/8 dinsdagavond 24 mei 19:00-20:00 uur.  

• Groep 3/4 woensdagmiddag 25 mei 17:0018:00 uur.  

• Groep 5/6 woensdagavond 25 mei 18:30-19:30 uur.  
  
Opgeven kan bij de eigen leerkracht of via monique.swart@blosse.nl  
 

          Van de Medezeggenschapsraad…  
In de afgelopen vergadering hebben we alvast gekeken naar de studiedagen en het vakantierooster van 
volgend jaar. Ook hebben we besproken hoe we de zorg op school aanbieden en hoe we deze nog meer 
kunnen verbeteren. Er is gesproken over de Cito en over vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en 
leerlingen om de school te verbeteren. Een volle agenda dus!  
 

            Onze Club is Koning: eerste bijdragen (€ 32,00) ontvangen 

Wij hebben ons als Ouderraad aangemeld voor ‘Onze Club is Koning’. Spek eenvoudig én geheel 
kosteloos onze "ouderraadkas" door boodschappen te doen bij Vomar. Dit kan nu heel eenvoudig met 
Club is Koning. Meld u aan via onderstaande stappen en spaar mee! 

1. Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-
Koning kaart aan. Liever een fysieke kaart? Deze kunt u gratis 
afhalen bij uw Vomar winkel. 

2. Koppel vervolgens uw kaart aan 'oudervereniging De 
Boomladder' met onze unieke clubcode: BOHE2021 

3. Laat altijd uw kaart of app scannen bij uw boodschappen. U 
spaart automatisch mee! 

4. Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle 
leden en spaarders aan boodschappen besteden over naar 
De Boomladder!! Hoe makkelijk is dat? 

Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost u helemaal niets 
extra. Koppel dus snel uw kaart en spek onze ouderraadkas! Hiermee 
kunnen wij extra activiteiten organiseren voor onze kinderen. 
De eerste bijdrage voor de OR is binnen: € 32,00 . Wij zijn hier heel erg blij mee, ouders bedankt! 
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