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          Financiën 
Alle Nederlanders hebben te maken met hogere kosten, maar bij sommige mensen zijn er echt grote 
problemen ontstaan. We horen regelmatig schrijnende verhalen en zien dit ook op tv. Er zullen ook 
ouders van kinderen op De Boomladder zijn die hier mee te maken hebben. Wat is er mogelijk? 
 
De Huygenpas 
Via Halte Werk kan de Huygenpas aangevraagd worden, dit is een kortingspas voor inwoners van de 
gemeente Dijk en Waard (eerder Heerhugowaard) met een laag inkomen. Via onderstaande link 
https://www.haltewerk.nl/huygenpas kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u die kan 
aanvragen. 
 
Via de website van de gemeente Dijk en Waard kunt u informatie vinden welke mogelijkheden er zijn, 
als u moet rondkomen van een laag inkomen:  https://www.dijkenwaard.nl/zorg-werk-en-
jeugd/inkomen-werk-en-schulden/laag-inkomen 
 
Vrije inloop Gemeentehuis Heerhugowaard: dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 - 17.00 u.  
Tot en met 31 december 2022 kan iederee, die een vraag heeft op het gebied van financiën of jeugd, 
zonder afspraak bij het Sociaal Plein binnen lopen in de hal van het gemeentehuis. Medewerkers van de 
gemeente zitten klaar om u te helpen. Telefoon: 072 575 51 81. 
 
Heeft u problemen en komt u er niet uit, blijf er vooral niet mee lopen en zoek hulp! 
Weet u niet waar u terecht kunt, weet dan dat u uw zorg op school kunt delen, zodat wij met u mee 
kunnen denken. U kunt terecht bij het zorgteam of bij Erna Driest, directeur. 
 

          Diverse groepen zijn naar Cool geweest 
De groepen 5 zijn in oktober naar de voorstelling: ‘De hond die licht gaf’ geweest. Dit was een mooie 
voorstelling vol live muziek en zang, poppenspel, slapstick en knallende uitvindingen. 

         
Dinsdag 1 november zijn de groepen 3 naar Cool geweest. Met behulp van 2 ouders zijn we te voet naar 
Cool gegaan. Eenmaal aangekomen hebben we de jassen en tassen opgehangen en zijn we in het 
prachtige theater gaan zitten. En je raadt het al: we zaten helemaal vooraan, dus we konden het van 
dichtbij bekijken. De voorstelling 'Ravi de robot' ging over Sas en haar vader. Sas vond het moeilijk om 
vrienden te maken, maar dan ontdekt ze een robot in de kast. Deze echte robot werd haar vriend. 
Hierdoor kreeg ze meer zelfvertrouwen en ging ze weer met plezier naar school. In de voorstelling zaten 
veel liedjes en muziekstukjes. De kinderen hebben genoten!   
 

          Studiedag 4 november 
Tijdens de studiedag van afgelopen vrijdag hebben we met het team veel gesproken over waar we nu 
staan als Kindcentrum en wat we willen voor de toekomst voor het team en voor het Kindcentrum. 
Vanuit de persoonlijke visie van ieder teamlid hebben we toegewerkt naar een gezamenlijke visie.  
We hebben mooie stappen gemaakt met elkaar.  
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          Procedure rondom te laat komen 
Wij willen graag om 8.30 uur, samen met alle leerlingen, de dag starten en niet 
gestoord worden door laatkomers. Na overleg met de leerplichtambtenaar hebben 
we naar onze procedure rondom -te laat komen- gekeken. Wij willen hier beter op 
gaan toezien en u eerder op de hoogte stellen als uw kind regelmatig te laat komt. 
Een school is verplicht om het te laat komen, te registreren en actie te 
ondernemen als het vaker voorkomt. 
 
We passen de 3-6-9-12 regeling toe: 
-Bij 3 keer te laat op school stuurt de zorgcoördinator de ouder(s)/verzorger(s) een e-mail.  
-Bij 6 keer te laat op school worden de ouder(s)/verzorger(s) door de leerkracht uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek waarin ook mogelijke consequenties worden besproken. 
-Bij 9 keer te laat op school wordt er door de zorgcoördinator een verzuimmelding gedaan bij de 
leerplichtambtenaar. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld. 
-De leerling blijft te laat komen. Bij 12 keer te laat op school doet de school nogmaals een melding bij de 
leerplichtambtenaar. De ouder(s)/verzorger(s) worden door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor 
een gesprek. 
 

Op bezoek in de bibliotheek! 
Op woensdag 9 november zijn de groepen 4 en de groepen 5 op 
bezoek geweest in de bibliotheek. Als eerste hebben ze ontdekt wat 
er gebeurt met de boeken als ze ingeleverd zijn. Alle kinderen vonden 
het maar wat interessant om te zien en wilden graag weten waarom 
de boeken in verschillende bakken belandden. 

 
 
 
Daarna naar de kinderafdeling op de 3e verdieping. Leesconsulent Yvette had 
een speurtocht gemaakt naar de etiketten die op de ruggen van boeken staan. 
Wat betekenen die eigenlijk? En welke plaatjes staan er op auto- en 
voetbalboeken? Aan het einde konden alle kinderen een boek uitkiezen om 

mee naar school te nemen. Lekker lezen!  
 
Wist u dat kinderen gratis lid mogen worden van de bibliotheek? Alle kinderen 
hebben hiervan een flyer mee naar huis gekregen. Tot ziens in de bibliotheek!  
 
 
 
 
 
 
 

 Gezonde lunch  
Op de Boomladder vinden wij het belangrijk dat de kinderen een 
gezond tussendoortje en een gezonde lunch meekrijgen.  Daarom 
hebben wij op de dinsdag en de donderdag fruitdagen. Wat fijn dat 
iedereen op deze dagen een lekker stuk fruit/groente mee heeft. Wij 
zien ook graag dat de lunches gezond en gevarieerd zijn. Wij merken 
dat  steeds meer kinderen snoep, croissantjes, koekjes etc. 
meekrijgen tijdens de lunch. Dit is lastig voor de kinderen die wel een 
gezonde lunch meekrijgen. Wij willen u dan ook vragen om hier alert 
op te zijn.  
 
 
 
 



 Workshop “De kinderen scheiden mee”  
‘Als twee volwassenen uit elkaar gaan en ze hebben samen kinderen, blijven ze altijd samen ouder voor 
hun kinderen’. Dat is de boodschap die alle kinderen mee krijgen in de workshop. En ook dat de kinderen 
geen schuld hebben aan de scheiding. Een scheiding komt veel voor en heeft een grote impact op de 
kinderen. Voor kinderen zijn de vele veranderingen vaak lastig. Ze vinden het prettig om hierover te 
praten met andere kinderen. 
Na de workshop voelen ze zich vaak opgelucht, want uit loyaliteit met de ouders hebben ze dikwijls niet 
eerder gesproken over hun eigen gevoelens. En dat is juist zo belangrijk om de verlieservaring gezond te 
kunnen verwerken. Voor ouders is de workshop een aanleiding om makkelijker een gesprek te beginnen 
over de gevoelens van het kind. Hierbij nog een filmpje over kinderen en echtscheiding met tips voor 
ouders: https://youtu.be/8gwrc-EFKnU Zie verder de bijgevoegde bijlage. 
 

          Van de Medezeggenschapsraad… 
Tijdens de afgelopen MR-vergadering hebben we gekeken naar de enquête-uitslagen van de 
vragenlijsten die vorig jaar naar ouders en leerkrachten zijn gestuurd.  
Daarnaast hebben we nagedacht over een speerpunt voor dit schooljaar: Wat leeft er op school en waar 
willen we elke vergadering op terugkomen om een vinger aan de pols te houden? 
 

          Van de Ouderraad… 
24 oktober hebben wij onze jaarvergadering gehad, zoals u in 
de informatiebrief hebt kunnen lezen. Het jaarverslag en het 
financieel jaarverslag zijn goedgekeurd. Voor de kascontrole 
van vorig jaar zijn wij nog steeds op zoek naar 2 ouders. 
Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen via 
penningmeester.boomladder@blosse.nl 
 
Aankomende vrijdag is het Sint-Maarten feest. De kinderen krijgen deze dag allemaal wat lekkers en de 
klassen krijgen een cadeau voor in de klas.  

 
Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. M.b.t het 
inkopen van o.a. de cadeautjes van de kinderen willen wij de ouderbijdrage onder de 
aandacht brengen bij de ouders die deze nog niet hebben voldaan. Door het met z’n 
allen te ondersteunen, kunnen we er samen iets moois van maken! 
 

Voor in uw agenda  
• 11 november Sint-Maarten feest 

• 17 november Plexat-optreden 8A en 8B 

• 24 november Plexat-optreden 3A en 3B 

• 1 december Plexat-optreden 6A en 6B 

• 5 december Sinterklaasfeest 

• 22 december Kerstviering 

• 23 december alle kinderen om 12.00 uur vrij 
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