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          Boomladderspelen 2022 
Wat hebben we vandaag een fantastische dag gehad: blije kindergezichten, samen spelende kinderen 
vanuit verschillende groepen, enthousiaste hulpouders, heerlijk weer en een goede sfeer. Wat fijn dat 

we deze dag met elkaar hebben kunnen vieren. 
De dag werd geopend op het Reginaplein met het dansen 
en zingen van het Koningslied 
van dit jaar: FitTop10 ! Alle 
groepen waren aanwezig en veel 
ouders kwamen kijken. 
Hierna zijn we de groepjes gaan 

vormen en startten we om 9:15 uur met de spellen. Er waren vele verschillende 
spellen zodat iedereen kon meedoen: ballonnenrace, tikkertje, touwtrekken, 
Let’s dance, koekhappen, sponzenrace etc.  

 
Door de geweldige hulp van de vele 
spelbegeleiders verliep de dag 
goed. De ouders van de Ouderraad 
verzorgden de catering zodat alle kinderen en ouders 
voldoende te eten/drinken hadden.  
Allemaal bedankt! 
 

 

         Schoolontwikkeling: studiedag vrijdag 15 mei 
Tijdens deze dag zijn we als team met elkaar in gesprek gegaan over ons zorgaanbod op De Boomladder 
om daarvan ons speelveld te bepalen. Als einddoel hierbij is het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). 

Hierin geef je als basisschool aan wat de mogelijkheden zijn m.b.t. 
het zorgaanbod. Wat kunnen we, waar zijn we goed in, wat kunnen 
we niet en waar willen wij verder in ontwikkelen? Deze vragen 
hebben we o.a. aan bod laten komen in een sterkte-/zwakteanalyse. 
Door goed naar elkaar te luisteren, door door te vragen indien nodig 
en met elkaar in gesprek te gaan zijn we gekomen tot een 
gezamenlijk speelveld. Dit zullen we in de aankomende periode gaan 
vertalen in ons SOP. 

Verder hebben we gesproken over de informatievoorziening aan ouders en dan met name de 
gesprekkencyclus. Hoe kunnen we onze ouders goed informeren, wat is daarvoor nodig en hoe gaan we 
dat vanaf volgend schooljaar verder aanscherpen? We zullen u hier voor het einde van dit schooljaar 
over informeren. 
Tenslotte hebben we tijd besteed aan onze jaardoelen die we 
gesteld hebben. We zijn met elkaar even stil gaan staan bij de 
onderwerpen waar wij zo hard aan werken. Dit zijn behoorlijke 
opdrachten die tijd vragen. Door de focus hier goed op te houden 
zijn wij ervan overtuigd dat we de doelen gaan halen. Ook is het 
belangrijk om tussendoor te evalueren met elkaar. Hier hebben 
we tijd aan besteed zodat we als team weten wat er al is bereikt 
en waar wij in de aankomende periode verder aan willen werken. Hierbij hebben wij ook alvast naar het 
jaarplan voor 2022-2023 gekeken en hierbij doelen gesteld binnen onze ontwikkeling als Boomladder. 
 

          Verkeersveiligheid 
In de afgelopen periode hebben wij meerdere verontrustende berichten ontvangen van ouders. Er zijn 
grote zorgen over het verkeersgedrag en parkeren rondom ons Kindcentrum. Wij hebben wederom 
contact opgenomen met de politie en de BOA’s zullen hierop controles gaan uitvoeren. Wij willen 



nogmaals aangeven dat het belangrijk is dat we dit met z’n allen als ouders van De Boomladder 
oppakken en een veilige school-thuis route realiseren. Laten we het goede voorbeeld aan onze kinderen 
blijven geven.  
 

          Activiteiten deze maand 
In de maand mei vinden de volgende activiteiten plaats: 

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

• Woensdag 25 mei: schoolreis kleutergroepen, schoolreis groepen 3 + 4; 

• Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei => kinderen zijn vrij. 
 

          Plexat optredens 
Deze vinden weer plaats en de belangstelling van ouders, opa’s/oma’s, 
jongere broertjes/zusjes is weer als vanouds. De kinderen die optreden 
genieten en presenteren wat zij hebben voorbereid. Om het 
overzichtelijk te houden blijven broertjes/zusjes uit andere klassen in 
hun eigen klas tijdens de Plexat optredens. Zij volgen dan met hun 
eigen groep de lessen in de klas. 
Tijdens de optredens willen wij aan de ouders vragen om jongere 
kinderen op schoot of bij zich te houden zodat de aandacht gericht 
blijft op de kinderen die optreden. Dit geeft rust in de zaal.  
 

          Van de Ouderraad… 
De sporttoernooien vinden deze periode plaats. Wij verzorgen hierbij de sportshirts, drinken, een koekje 
en wat lekkers voor de kinderen. Wat leuk dat er zoveel ouders en leerkrachten komen kijken!  
De voorbereiding van de Boomladderspelen was een grote opdracht. We hebben met de werkgroep tijd 
gestoken in de spellen, materialen, organisatie en catering. We hebben genoten van de mooie dag en 
vooral van het plezier bij de kinderen! 
Ook zijn we nu aan de slag met de schoolreisjes. De verdere informatie hierover volgt spoedig. Wij 
hebben er zin in!  
 

          Gezonde lunch 
Op De Boomladder vinden wij gezondheid van onze kinderen belangrijk. Wij zorgen er o.a. voor 
dat de kinderen veel bewegen tijdens o.a. het buitenspelen en de gymlessen van onze 
vakleerkrachten. Ook hebben wij onze fruitdagen zodat het 10-uurtje een gezond karakter 
heeft.  

Wij merken dat er in de broodtrommels van onze kinderen ook andere 
dingen worden meegenomen zoals bijvoorbeeld snoep, 
pannenkoeken, pizza's etc. Dit sluit naar onze mening niet aan bij de 
gezonde leefstijl. Wij willen u vragen om de kinderen een gezonde 
lunch mee te geven.  

 
 


