oktober 2020
Nieuw Boomblad

Voor u ligt het Boomblad nieuwe stijl! Als nieuwe directie van Kindcentrum De Boomladder hebben wij
ons afgevraagd wat de ouders van onze kinderen nodig hebben en waarover wij u als ouder willen
informeren. Hierover hebben we diverse gesprekken gevoerd met onder andere diverse ouders.
Wij zullen u maandelijks deze nieuwsbrief toesturen via Fiep en deze ook op de website plaatsen. U kunt
dan alles op het gemak doorlezen. Wij wensen u veel leesplezier!

Juf Tineke 40 jaar in het onderwijs!

Feest op Kindcentrum De Boomladder. Juf Tineke Tromp vierde de
bijzondere mijlpaal van 40 jaar juf zijn. Iedere dag goed observeren,
kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en meegaan met je tijd
zijn voor haar van groot belang. Juf Tineke werd door alle kleuters
feestelijk ontvangen op school en daarna verrast met een optreden van
poppentheater Belletje Sterk (foto). Na een prachtige dag werd ze aan
het einde van de schooldag toegezongen door alle kinderen van De
Boomladder. Muziek staat namelijk centraal in de lessen van deze juf!

Bezetting groepen bij afwezigheid leerkracht

Wij hebben u enige tijd geleden een stappenplan gestuurd zodat u vooraf geïnformeerd bent in geval de
situatie zich voordoet dat de leerkracht afwezig is. Vorige week hebben we helaas toch voor 2 groepen
gebruik moeten maken van dit stappenplan. We willen dit liever niet maar de situatie vroeg er wel om.
Tijdens de laatste OR-vergadering hebben we feedback gevraagd op het plan en de eerste ervaringen
met elkaar besproken. De feedback hebben we vervolgens opgepakt door o.a. de berichten naar ouders
verder te specificeren zodat deze beter bruikbaar zijn. Ook hebben we het moment van informeren
aangepast. Vraag vanuit de ouders blijkt om bij afwezigheid van de leerkracht zo snel als het kan
geïnformeerd te worden. Liever ’s avonds laat dan ’s ochtends vroeg. Wij begrijpen dat ouders hierdoor
(nog) meer tijd hebben om dingen te regelen. Goed dat we samen op blijven trekken in dit proces!

Studiedag Leren Zichtbaar Maken

Vrijdag 25 september hebben we onze eerste studiedag van het traject Leren Zichtbaar Maken gehad.
Leren Zichtbaar Maken is een opeenstapeling van jarenlange wetenschappelijke onderzoeken met meer
dan 300 miljoen kinderen waarbij is gekeken naar welke invloed diverse acties hebben in het leerproces
van kinderen. Het doel is om leerkrachten te ondersteunen in het
duurzaam en continu verbeteren van leerprestaties binnen het
schoolsysteem. We kijken dan met name hoe we het leren voor de
kinderen voor henzelf inzichtelijk kunnen maken waardoor ze beter
gemotiveerd tot leren komen. Dit doen we door steeds meer
aandacht te besteden aan het eigen leren van ieder kind met de
focus op verbetering en groei van jezelf. Welke groei maakt ieder
kind ten opzichte van zichzelf? We gaan dus steeds meer kijken naar
de eigen ontwikkeling en gaan het kind daar inzicht in geven. Op deze
manier zal ieder kind meer zicht krijgen op welke leerdoelen hij/zij gaat stellen en waar er aan gewerkt
gaat worden. Dit doen we dan wel binnen de methodes die op school aanwezig zijn.
Maandag 19 oktober hebben we de volgende studiedag waarbij we verder aan de slag gaan met de
eerste stappen binnen ons onderwijsaanbod in de groepen.

Kinderboekenweek 2020 ‘En Toen?’

Woensdag 30 september hebben we de opening van de Kinderboekenweek met z’n allen gevierd in
Plexat. De groepen 4 hebben een optreden op het podium verzorgd. Het onderwerp van dit jaar is ‘En

toen?’. In de groepen gaan we met diverse activiteiten aan de slag. De kinderen
hebben daarnaast de opdracht gekregen om een geschikte naam te bedenken
voor de nieuwe bibliotheek. Deze is opgebouwd in Plexat en graag willen we daar
een passende naam aan geven. De nieuwe bibliotheek wordt vrijdag 9 oktober
feestelijk geopend met alle kinderen. Dit is dan de afsluiting van de
Kinderboekenweek.
BRUNA spaaractie: Ook dit jaar doen weer mee met deze actie. Als u tijdens de
Kinderboekenweek een boek koopt bij Bruna, dan kunt u de kassabon inleveren bij de
leerkracht van uw kind. Deze bonnen zullen we verzamelen. Wij mogen daarna als
school voor 20% van het totaalbedrag, nieuwe leesboeken aanschaffen bij Bruna. Zie verder:
https://www.bruna.nl/schoolbieb
U doet toch ook mee? Inleveren van de bonnen kan tot vrijdag 23 oktober.
BIBLIOTHEEK actieweek: maak je kind lid van de bieb en betaal geen
inschrijfkosten!
en er zijn ook leuke activiteiten deze weken:
https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/kinderboekenweek

Van de Ouderraad…

Begin september is de schoolfotograaf op school geweest. U heeft ondertussen van uw kind(eren) de
bestelkaartjes ontvangen. De bestellingen kunt u verder zelf regelen en de bestelde foto’s worden naar
uw huisadres verstuurd.
Woensdag 23 september heeft de jaarvergadering
plaatsgevonden. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn
besproken en goedgekeurd. De diverse werkgroepen zijn
verdeeld en er is een start gemaakt met de voorbereiding van de
eerste activiteiten van de Ouderraad van dit schooljaar.
M.b.t. de betaling van de ouderbijdrage zijn wij zeer tevreden! Er
zijn tot op vandaag al veel betalingen binnen gekomen. Graag
zien we de overige betalingen z.s.m. binnenkomen. Doordat we
ervan overtuigd zijn dat als iedereen zijn bijdrage betaalt, kunnen we met z’n allen de mooie activiteiten
voor onze kinderen ondersteunen. Samen zijn we De Boomladder!

Update Beslisboom

Deze week is er een nieuwe beslisboom opgesteld voor het wel/niet naar school mogen komen van
kinderen. Deze is nu aangepast naar 1 model voor 0 jaar t/m groep 8. Deze is te vinden op:
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8

Oudercafé Passend Onderwijs

Zie hiervoor de bijlage.

