september 2022
We zijn weer begonnen…
Wat is het fijn alle kinderen en u na de zomervakantie weer
te ontmoeten. We zijn goed gestart en kijken uit naar dit
schooljaar! Gelukkig kunnen we alle groepen goed
bemannen qua leerkrachten. In de huidige tijd ligt hier de
grootste uitdaging. De vervangingspool van onze Stichting
Blosse is nagenoeg leeg. Zowel op stichting- als op
schoolniveau wordt gesproken en nagedacht over mogelijke
oplossingen voor de toekomst. Een belangrijk onderdeel is
het werven van nieuwe mensen. Daarom zijn wij een opleidingsschool en bieden wij diverse
stageplaatsen aan leerkrachten en onderwijsassistenten. Wij willen uitstralen dat werken in het
onderwijs een prachtige mogelijkheid is om het verschil te kunnen maken voor de kinderen.

Afscheid juf Nel
Lieve ouders en verzorgers,
Wat heb ik ontzettend genoten van mijn afscheid. Zoveel blije gezichten van de kinderen. Kaarten met
lieve woorden en presentjes van ouders. Ik denk terug aan alle mooie jaren die ik op De Boomladder,
voorheen de Wingerd, gewerkt heb.
Nu ga ik genieten van mijn pensioen. Begin dit schooljaar ik kom nog een aantal dagen terug. Ik kan de
school en de kinderen nog niet loslaten.
Tot ziens, juf Nel

Studiedag maandag 12 september
Maandag 12 september zijn alle kinderen vrij. Wij hebben deze
dag een studiedag met het team. Op het programma staan onder
andere de onderwerpen:
- Rekensprint;
- Meer- en hoogbegaafdheid;
- ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind: ons nieuwe observatiemiddel
om de ontwikkeling van kleuters vast te leggen.

Stepjes en wieltjesdag
De veiligheid van de kinderen en medewerkers staat bij ons voorop. In geval van nood moeten we op
een snelle, veilige manier het gebouw kunnen verlaten. Het is van belang dat de gangen dan opgeruimd
zijn en er geen dingen in de weg staan/liggen.
Om deze reden zijn steps, skateboard, rollers, etc. met ingang van dit nieuwe schooljaar niet langer meer
welkom in het gebouw. Indien kinderen graag op een step naar school komen, kunnen zij deze (op eigen
risico) parkeren bij de fietsenstallingen op het plein.
Een keer per maand organiseren wij een wieltjesdag waarbij iedereen rollend naar school kan komen.

Voor in uw agenda: Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op donderdag 22 en vrijdag 23
september bij ons op school. Op donderdag zullen er twee
fotografen aanwezig zijn. Eén voor de individuele portretfoto’s
en de ander voor de groepsfoto’s. Alle groepsfoto’s worden op
donderdag gemaakt. Op vrijdag zullen de individuele
portretfoto’s afgemaakt worden en gaan alle broertjes en zusjes
nog met elkaar op de foto.

Kamp groep 8
De laatste week van september gaan de groepen 8 op kamp. De
ene groep van maandag t/m woensdag en de andere groep van
woensdag t/m vrijdag. Er staan deze dagen gezellige, spannende
en leuke activiteiten op het programma.
We wensen de groepen 8 en alle begeleiders ontzettend veel
plezier!

Gezamenlijk starten in de klas
Wat fijn dat er ’s ochtends om 8:20 uur al zo veel kinderen voor de deur staan of
aan komen lopen voor 8:30 uur! Hierdoor kunnen we in de klas lekker op tijd
starten.
Kom maar lekker binnen tussen 8:20 en 8:30 uur, dan hebben we met elkaar een
fijne start van de dag.

