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          Laatste blokperiode schooljaar 
Van vakantie tot vakantie wordt vaak een blokperiode genoemd. We zitten nu in de laatste van dit 
schooljaar. Wat gaat de tijd toch snel en wat gebeuren en veel en prachtige dingen. Alle dagen zijn we 
aan de slag met het verzorgen van goede Opvang en Onderwijs. 
Daarnaast is dit de periode van de schoolreisjes, 
buitenactiviteiten en afronding van het schooljaar.  
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar worden achter 
de schermen uitgevoerd. Wij maken de formatie, zetten 
vacatures open en voeren sollicitatiegesprekken voor de 
vrijkomende plaatsen. Dit verloopt voorspoedig waardoor wij 
verwachten in de komende maand alles te kunnen presenteren. 
 

          Beleid instroom nieuwe kinderen 
Wij gaan op Kindcentrum De Boomladder voor kwalitatief goede Opvang en Onderwijs. Hierbij kijken we 

enerzijds naar wat een nieuw kind nodig heeft en of we dat wel/niet kunnen bieden. Anderzijds houden 

we ook goed zicht op welke zorgbehoefte er al geboden 

wordt aan de huidige klas. De leerkracht en het team van 

De Boomladder moeten wel de kwaliteit kunnen blijven 

bieden die wij aan onze huidige kinderen willen geven. 

Wij ontvangen zeer regelmatig telefoontjes van nieuwe 

ouders die hun kind aan willen melden bij De Boomladder, 

voor verschillende jaargroepen. Deze ouders komen ook 

uit deze wijk. Wij kijken per groep of er opnamecapaciteit is en zo ja, gaan we eerst met elkaar in gesprek 

over de zorgbehoefte van het kind. Hierdoor gebeurt het op dit moment regelmatig dat wij ouders teleur 

moeten stellen omdat wij ‘geen plaats’ hebben. Dit betekent dat wij niet de kwaliteit kunnen bieden aan 

het al aanwezige kind als aan het nieuwe kind.  

Hebben wij een wachtlijst? Nee. Ouders kunnen altijd bellen en informeren of wij plaats hebben. In 

bepaalde jaargroepen hebben we meer opnamecapaciteit dan in andere jaargroepen. Dit kan wisselen. 

 
          Afscheid zorgcoördinator Kim Schuur einde schooljaar 
Kort geleden heeft Kim het team geïnformeerd over haar nieuwe baan. Bij deze informeert zij u ook: 
 

       Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Na bijna anderhalf jaar met veel plezier in het basisonderwijs op De Boomladder te 
hebben gewerkt, 
heb ik gemerkt dat mijn hart toch ligt in het speciaal onderwijs. Dit had ik niet 
verwacht en gedacht.  
Ik heb toch de keuze gemaakt dat ik mijn passie ga volgen en ga per het nieuwe 
schooljaar terug als zorgcoördinator op een voortgezet speciaal onderwijs school 
voor zeer moeilijk lerenden in Zaandam, Dynamica.   
De Boomladder is een mooie school en heeft een fijn team met fantastische 
collega's, kinderen en ouders, die ik zeker ga missen. Ik wil jullie bedanken voor het 
gegeven vertrouwen en de geweldige periode dat ik heb mogen samenwerken met 

jullie. Uiteraard zal ik mijn werk goed afronden en overdragen zodat er verder kan worden gegaan met 
wat we samen hebben ingezet.   
Natuurlijk wens ik de kinderen en jullie een goede ontwikkeling en een prachtige basisschooltijd op De 
Boomladder toe!  
                                                                                          Groetjes, Kim Schuur (zorgcoördinator) 



Wij willen Kim alvast ontzettend bedanken voor haar inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de 
kinderen en kindcentrum De Boomladder. Wij respecteren de keuze van Kim en zullen de komende 
periode nog intensief met elkaar samenwerken. Aan het einde van het schooljaar zullen wij een passend 
afscheid organiseren. 

 
          Kindcentrum- en schoolontwikkeling 
Dit jaar is er regelmatig overleg binnen het Kindcentrum om de ontwikkeling verder door te zetten. Er 
wordt gesproken over o.a. beleid, overgang van kinderen van Opvang naar Onderwijs, gezamenlijk 
zorgbeleid. Daarnaast stemmen we de thema’s op elkaar af binnen de peuter- en kleutergroepen, 

worden er samenwerkingsvormen gekozen en organiseren 
we gezamenlijke activiteiten. 
Ook de schoolontwikkeling is in volle gang. De jaardoelen 
van het huidige jaar worden geëvalueerd en er wordt 
vooruit gekeken naar het komende jaar. Welke 
onderwerpen vragen onze aandacht en waarin willen wij 
ons verder ontwikkelen. Binnenkort zullen we het nieuwe 
jaarplan 2022-2023 opstellen. Aan de hand daarvan 
worden de studiedagen verder ingericht en gepland 
waarna wij het vakantierooster aan u zullen presenteren. 
 

          Verkeerslessen op De Boomladder 
Afgelopen week was het een echt verkeerspark op de schoolpleinen. GO SAFE Verkeerseducatie verzorgt 
alle lessen op ons Kindcentrum en komt meerdere keren per jaar langs voor lessen. Er worden lessen 
gegeven aan alle jaargroepen over verschillende onderwerpen. Zo komen de ‘verkeerskunsten’ bij de 
jongste kinderen aan bod, de veilige school-thuis route en de dode hoek bij vrachtauto’s. In de 
bovenbouw wordt er gebruik gemaakt van 
VR-brillen waardoor de kinderen nog 
echter kunnen ervaren hoe bepaalde 
situaties in het verkeer zijn.  
Wij constateren dat het belangrijk blijft om 
de kinderen goed voor te bereiden op 
situaties in het verkeer. U heeft hier als 
ouder ook een belangrijke taak in. Door 
regelmatig te fietsen leren de kinderen hoe 
het verkeer in elkaar zit en wat er van 
eenieder wordt verwacht. Het aanleren 
hiervan is echter de verantwoordelijkheid 
van de ouders. Doordat wij op school 
hierbij aansluiten met de verkeerslessen, 
doen we het samen en kunnen de kinderen 
optimaal ontwikkelen. 
 

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

• 2e Pinksterdag: maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. 

• Studiedagen: vrijdag 24 juni en maandag 27 juni, alle kinderen zijn vrij. 
 

          Van de Medezeggenschapsraad…  
In de afgelopen vergadering zijn er weer heel wat punten langs 
gekomen: Vakantieroosters, leerlingaantallen en de 
tevredenheidenquête. Voor het eerst in tijden hebben we de 
vergadering samen met de OR kunnen houden. Heel fijn om samen te 
kunnen sparren over schoolzaken!  

 
 



          Van de Ouderraad… 
De maand mei bestond voor ons vooral uit de schoolreisjes en sporttoernooien. De schoolreisjes van de 
groepen 1 t/m 6 hebben plaatsgevonden en zijn goed verlopen. Het weer was wisselend op de 
verschillende dagen maar de kinderen hebben fantastische dagen gehad. In de komende periode gaan 
we de schoolreisjes weer evalueren.  
De sporttoernooien zijn ook goed gegaan. Er hebben 
veel kinderen meegedaan aan het voetbaltoernooi 
en aan het nieuwe handbaltoernooi. In de prachtige 
nieuwe schoolsportshirts waren onze kinderen goed 
herkenbaar en zag het er netjes uit. De kinderen 
hebben heerlijk genoten en een aantal teams zijn ver 
gekomen. Het plezier staat echter voorop en dat was 
duidelijk zichtbaar! Ook de leerkrachten hebben 
meegedaan aan het schoolhandbaltoernooi en zij 
werden uit volle borst aangemoedigd door de 
kinderen. 
Op dit moment zijn we aan de slag met de voorbereidingen op de Avond Wandel4daagse waarover wij u 
hebben geïnformeerd via Kwieb. In de aankomende periode verzorgen wij iets voor alle kinderen aan het 
einde van het schooljaar en de afscheidsavond voor groep 8. Wij hebben er zin in! 
In het afgelopen kwartaal hebben diverse ouders weer meegespaard met de Klant is Koning -actie van de 
Vomar. Dit heeft ons in totaal € 53,- opgeleverd waarvoor hartelijk dank! 
 

 
 


