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          Kerstviering 
De groepen 7 waren dit jaar verantwoordelijk voor de Kerstmusical in Plexat. Wat hebben zij het goed 
gedaan. Samen met de leerkrachten hebben zij er een mooie viering van gemaakt. De opkomst was 
groot. Wat fijn om zoveel ouders en andere familieleden te mogen ontvangen. ’s Avonds was het eindelik 
tijd voor het Kerstdiner. Voor sommigen was het de eerste keer en anderen hebben er lang op moeten 
wachten. Wat hebben we genoten! De kinderen zagen er prachtig uit en wat hing er een goede sfeer. 
Iedereen had heel erg zijn best gedaan en er was zoveel lekkers om te eten. Aan het einde van de avond 
werden de kinderen nog verrast met een lekkere traktatie van de OR. Wij kijken terug op een geslaagd 
diner en willen jullie allemaal heel erg bedanken voor de bijdrage aan deze avond.   

Cito-weken 
De Cito-weken komen er weer aan. Voor de groepen 8 begint het op 17 januari en de groepen 3 t/m 7 
starten op 23 januari. Het is voor ons heel fijn als u er rekening mee wilt houden dat er onder schooltijd 
zo min mogelijk afspraken worden ingepland.  
          Schoolzwemkampioenschappen 
Zwem- en polovereniging AquaWaarD organiseert zaterdag 4 maart de schoolzwemkampioenschappen 
in zwembad Waardergolf en jij kan hier aan GRATIS meedoen! Wil jij wel eens weten of je een snelle 
zwemmer bent, of ervaren of je wedstrijdzwemmen leuk vindt? Of wil je gewoon voor jezelf een knetter 
goede tijd neerzetten en deze dag misschien wel jouw eerste (of beste) persoonlijke records in het water 
zwemmen? Als je in groep 3 t/m 8 van een basisschool uit Heerhugowaard zit kan je meedoen. Kijk op de 
flyer voor meer informatie en druk op de inschrijflink (aanmelden voor 14 februari): 
https://bit.ly/zwem2023  

Red je vriendje  
Afgelopen woensdag zijn de groepen 7 naar de Hoornse Vaart gefietst 
voor het project ‘Red je vriendje’. In deze uren hebben zij geleerd wat zij 
moeten doen als zij met hun fiets in het water vallen, hoe je je vriendje 
uit het water redt, hoe je terug op een boot klimt als je er vanaf bent 
gevallen en wat je moet doen als je door het ijs zakt. Het waren leerzame, 
leuke en soms zware opdrachten. Met zware kleding aan de boot weer 
inklimmen is niet niks. Maar wat hebben de kinderen het goed gedaan!  
 Poëzieweek 
Op 26 januari start de landelijke Poëzieweek. Ook De Boomladder doet hieraan mee. Van 26 januari t/m 
3 februari staan er verschillende activiteiten gepland. Het thema is ‘Vriendschap’. We maken onze eigen 
Poetry Towers, De kinderen maken zelf een gedicht, rijm etc. en de kinderen van 4 t/m 8 doen mee aan 
een wedstrijd om een schooldichter van De Boomladder te worden. Na 3 februari worden al onze 
gemaakte werkjes gepresenteerd in de gangen. U bent van harte welkom om te kijken wat uw kind 
gemaakt heeft. 

Socialmedia 
Wist u dat onze school een eigen Facebook en Instagram pagina heeft. Wij laten daarop zien welke 
acitivteiten wij op school doen. Leuk als u ons daar ook op volgt.  
          Van de Medezeggenschapsraad… 
In de afgelopen vergadering hebben we de meerjarenbegroting bekeken: Hoe staat het er voor met de 
financiën op De Boomladder en wat zijn de prognoses voor de komende jaren? Daarnaast hebben we 
met elkaar besproken waar we dit jaar als MR extra op willen letten. Nu (zo goed als) alles weer kan na 
een paar jaar corona, zijn we benieuwd welke invloed dit heeft op de ouderbetrokkenheid. De opkomst 
van ouders bij PleXat-optredens was in ieder geval groot!   
 
 
 
 

https://bit.ly/zwem2023


Ingangen rondom school 
Op de Boomladder gebruiken wij meerdere ingangen om de 
doorstroom in de ochtenden rustiger te laten verlopen. Na half 9 
sluit de ingang aan de Buddlejalaan en de zij-ingang aan de 
rozenlaan. Mocht uw kind die ochtend wat later starten of u moet 
nog iets langsbrengen, dan kunt u alleen via de hoofdingang naar 
binnen.  
 

 
Voor in uw agenda 

• 18 januari, de groepen 6 brengen een bezoek aan het Rijksmuseum. De kinderen moeten deze 
dag om 08:00 uur op school aanwezig zijn. 

• 31 januari, de groepen 7 brengen een bezoek aan het Van Goghmuseum. Verdere informatie 
over de tijden ontvangt u van de leerkracht. 

• 21 februari, de kinderen krijgen hun eerste rapport mee naar huis. 

• 22 februari, De Boomladderverkleeddag. 

• 23 en 24 februari, studiedag. De kinderen zijn op deze dag vrij. 

• 25 februari t/m 5 maart, voorjaarsvakantie. 

 
 


