november 2020
Bijzondere tijden…
Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Een pandemie die maar niet voorbij lijkt te gaan. We zitten volop
in de tweede golf en doen er alles aan om niet besmet te raken. We wensen iedereen veel sterkte en
gezondheid in deze periode.
Ondertussen gaan we in volle vaart door op De Boomladder. In dit
Boomblad kunt u weer genoeg lezen over alle zaken die op worden
gepakt en waar we mee bezig zijn. De 10-minutengesprekken worden
op dit moment met alle ouders gevoerd, zodat u weer op de hoogte
bent van de ontwikkeling en voortgang van uw kind.
De feestperiode komt er weer aan en het is ook voor ons de vraag hoe
we precies om kunnen gaan met de voorschriften. Voor Sint Maarten
betekent dit dat we wel in alle groepen een lampion aan het maken zijn.
Wij vinden de traditie belangrijk en dit willen we aan de kinderen meegeven. We zullen echter niet gaan
‘proeflopen’ buiten de school. Dit doen we nu binnen het gebouw door bij andere groepen op bezoek te
gaan. Daarnaast wordt er gewerkt aan andere activiteiten. De voorbereidingsgroep van Sinterklaas is
achter de schermen al volop bezig. De verwachting is dat we dit feest met Sint en roetveegpieten binnen
De Boomladder gaan vieren, zonder intocht buiten. Verder informatie hierover volgt later.

Wieltjesdag
Om de veiligheid voor alle kinderen op het schoolplein te kunnen garanderen, laten
we steps, skates en andere rollers bewust thuis. Om toch af en toe tegemoet te
komen aan de behoefte die kinderen hebben op dit gebied, organiseren wij 1x per
maand een ‘Wieltjesdag’. Op deze dag mogen de kinderen dan alles wat rolt
meenemen en hier heerlijk mee spelen tijdens de pauzes. De wieltjesdag vindt
iedere eerste woensdag van de maand plaats en staat in de Fiep-kalender.

Corona Achterstanden Beleid
Tijdens de Coronaperiode in maart t/m juni 2020 is gebleken dat veel kinderen in Nederland mogelijk
achterstanden hebben opgelopen in het leerproces doordat ze minder op school aanwezig zijn geweest.
Zij hebben in deze periode veel thuisonderwijs gekregen. Om aandacht te besteden aan de mogelijke
achterstanden, heeft de overheid besloten om een Corona Achterstanden Beleid (CAB) te organiseren en
hier een subsidie voor beschikbaar te stellen. Scholen kunnen hier eventueel gebruik van maken
om bepaalde kinderen hiermee extra te ondersteunen. Zij ontvangen deze ondersteuning dan tijdens of
na schooltijd door een externe onderwijsaanbieder. Het belangrijkste doel is om kinderen extra bagage
te geven, zodat ze de terugval op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied kunnen keren en met
vertrouwen de leerstof tegemoet zien.
Wij hebben deze kans met beide handen aangegrepen en hebben daarom deze subsidie aangevraagd
voor De Boomladder. Deze is inmiddels toegekend waardoor we een deel van alle kinderen hiermee
extra kunnen ondersteunen! Een geweldige kans waar we alleen gedurende dit schooljaar gebruik van
kunnen maken. De ouders van de deelnemende kinderen zijn vooraf geïnformeerd en de ondersteuning
is na de herfstvakantie gestart.
Op De Boomladder organiseren we de volgende ondersteuning vanuit deze subsidie:
• Groepen 1 en 2: ondersteuning d.m.v. taal- en rekenactiviteiten met Spelend Leren. Wordt vanaf
januari opgestart tijdens schooltijd. Uitgevoerd door een eigen leerkracht;
• Groepen 3 en 4: ondersteuning d.m.v. schrijfmotorische activiteiten. Gestart vanaf de
herfstvakantie tijdens schooltijd. Uitgevoerd door Nienke Duijn, geregistreerd
kinderoefentherapeut, en eigen leerkrachten;
• Groepen 4 t/m 8: ondersteuning d.m.v. Bewegend Leren op de vakgebieden spelling, taal,
rekenen en begrijpend lezen. Gestart vanaf de herfstvakantie na schooltijd. Uitgevoerd door
Melior Onderwijs.

Oproep RvT
De Raad van Toezicht zoekt per 1 januari 2021 twee nieuwe leden vanwege het aftreden van twee
huidige leden. Er wordt gezocht naar twee leden die een bijdrage kunnen leveren op twee of meer van
deze vakgebieden: onderwijs, zorg, juridisch en/of pedagogiek.
Heeft u interesse? Via bijgaande link kunt u meer informatie vinden: https://www.blosse.nl/nw-25185-73815400/nieuws/vacature_twee_leden_voor_de_raad_van_toezicht.html?page=0.

Studiedag
Maandag 19 oktober hadden wij onze tweede studiedag Leren Zichtbaar Maken. De eerste studiedag zijn
wij ondergedompeld in de theorie. Deze studiedag lag de focus op de praktische invulling in de groepen:
Hoe maak je leren zichtbaar in de groep?
Leren Zichtbaar Maken kan op verschillende manieren, zoals:
• Aan het begin van de les wordt met de
kinderen besproken wat het leerdoel is.
Na de les wordt met de kinderen
geëvalueerd wat zij hebben geleerd. De
kinderen leren benoemen wat er goed
gaat en wat ze nog verder kunnen
ontwikkelen. Hierdoor krijgen de kinderen
meer grip op het eigen leren.
• Wat leren de kinderen de aankomende
periode? Dit maken wij zichtbaar door in gesprek met de kinderen op te schrijven wat ze gaan
leren en dit op te hangen op de doelenmuur in de groep.
Het vervolg:
We hebben een stuurgroep gevormd met een aantal leerkrachten. Tijdens de stuurgroep bijeenkomsten
bespreken wij hoe het Leren Zichtbaar Maken traject verloopt, welke inhoud er centraal staat en op
welke vlakken kunnen wij het team ondersteunen in deze schoolontwikkeling.
Klassenbezoeken:
Op dinsdag 3 en donderdag 5 november is de trainer aanwezig voor klassenbezoeken. Samen met een
leerkracht uit de stuurgroep bezoekt de trainer alle groepen om te kijken wat er al heel goed gaat en
waarin hij nog tips kan geven. De tops en tips bespreken wij met elkaar, zo leren wij van elkaar en vieren
wij successen.

Klassenbezoeken
Nick en Erna komen regelmatig de groepen in. Wij blijven dan een
paar minuten kijken, dit noemen wij de flitsbezoeken. Daarnaast
bekijken we in elk geval twee keer per jaar een les van het begin tot
het eind. We zijn dan circa 45 minuten in de groep. De aankomende
weken staan de klassenbezoeken op de agenda. Uit de groepen
halen wij informatie: waar zijn we heel goed in en waarin kunnen wij
ons verbeteren. Ook zien wij of er grote verschillen zijn qua
lesgeven. Tops en tips bespreken wij met de leerkrachten. Door de
klassenbezoeken en nagesprekken spreken wij met het team over kwaliteit en blijven wij onszelf
ontwikkelen.

Inlichten klas bij Corona
Dinsdag hebben wij u via Fiep ingelicht dat u geen bericht meer ontvangt wanneer er bij een ouder van
een leerling (uit een andere groep) Corona is vastgesteld en de leerling in thuisquarantaine zit.
• Wanneer er een leerling of leerkracht van De Boomladder besmet is met het Corona-virus, dan
informeren wij wel alle ouders.
• Wanneer een ouder Corona heeft en de leerling in thuisquarantaine zit, zullen wij wel de ouders
van de betreffende groep informeren via Fiep.

Van de Ouderraad
Wij hebben van veel ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar al mogen ontvangen. Komende week
gaat de tweede en laatste herinnering naar ouders uit voor wie het nog niet gelukt is te betalen. Hierna
hopen we van alle ouders de bijdrage te hebben mogen ontvangen. Wilt u met een
Huygenpas betalen? Dit kan bij meester Nick (tegenwoordig via het raam van de
directieruimte).
De voorbereidingen voor Sint Maarten verlopen goed en de kinderen zullen u in de
week van 7 november kunnen vertellen wat dit voor hen heeft betekent. Daarnaast
zijn we ons aan het voorbereiden voor Sinterklaas.

Nieuws van zorgcoördinator Linda
Per 1 januari 2021 stop ik met mijn functie als zorgcoördinator op De Boomladder. Ik
heb met veel plezier met alle betrokkenen samengewerkt en ontzettend veel geleerd.
Al werkende voort merkte ik dat ik het contact met de kinderen toch wel heel erg mis.
Vandaar dat ik nu een zwangerschapsverlof ga oppakken op De Paulusschool in Heiloo.
Ik blijf nog een dag in de week op De Boomladder werken. De invulling hiervan wordt
nog bekeken.
Met vriendelijke groet,
Linda Verbart

Vacature Zorgcoördinator
Wij gaan op zoek naar een nieuwe zorgcoördinator. Vorige week is de vacature zowel intern als extern
uitgezet. We hopen de vacature zo spoedig mogelijk te kunnen vervullen. We houden u op de hoogte.

Bedankt!
Maandag 5 oktober werden we als team van De Boomladder hartelijk verrast door een filmpje van de
Ouderraad. Het was Dag van de Leerkracht en we werden even in het zonnetje
gezet. De Ouderraad hield goed rekening met de situatie dat ouders de school
niet in konden en hadden daarom een filmpje met een leuke boodschap voor
het team gemaakt. Deze hebben we als team, op 1,5 meter afstand van elkaar,
bekeken. Het onderwerp was dat je als leerkracht de ‘Highlight van De
Boomladder’ bent, een mooie gedachte. Iedere leerkracht kreeg een leuke, goed
bruikbare attentie.
Nogmaals bedankt ouders!

