december 2020
Periode van hybride onderwijs
Ja, zo wordt de periode genoemd waarin we ons nu begeven. We hebben de laatste weken helaas te
maken met diverse groepen die wisselingen hebben qua leerkracht en/of locatie. Er zijn wat zieken en
daarnaast ook collega’s die zelf in thuisquarantaine moeten vanwege positief geteste gezinsleden.
Hierdoor hebben we diverse invalleerkrachten op school en wordt er thuisonderwijs verzorgd door de
eigen leerkrachten. Het is een periode waar we snel afscheid van willen nemen en hopen dat de eigen
leerkrachten spoedig weer lekker op school aan de slag kunnen in hun eigen groep.
We doen iedere dag hard ons best om alles zo goed mogelijk te organiseren en daarbij doen we ook
regelmatig een beroep op de flexibiliteit van de kinderen en u als ouder. Wij waarderen jullie houding
enorm, bedankt ervoor!

Sinterklaas op De Boomladder
We zijn volop in voorbereiding op het Sinterklaasfeest, een korte impressie:

Veiligheid rondom de school
Wij willen graag dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen. Veel kinderen komen er al lopend of
met de fiets. Deze hebben veel overzicht en ruimte nodig om alles te kunnen zien en veilig over te
kunnen steken.
Wij constateren dat er regelmatig auto’s stilstaan of geparkeerd worden op plaatsen waar dat niet is
toegestaan. Even snel een kind uit laten stappen is dan de bedoeling. Dit is echter niet
toegestaan. Meester Nick heeft al diverse weken buiten gestaan om de veiligheid te
verbeteren en verschillende ouders aangesproken over hun verkeersgedrag. Toch
merken we dat dit nog niet voor iedereen voldoende is.
We hebben overleg over de verkeerssituatie gevoerd met de wijkagent en deze zal de
komende periode ook meerdere malen aanwezig zijn. Wij vragen alle ouders er samen
voor te zorgen dat het veilig wordt en blijft. Laten we er samen onze schouders onder
zetten en waar nodig elkaar op een prettige manier even attenderen/aanspreken. De
veiligheid van de kinderen staat voorop!

Leren Zichtbaar Maken
In het vorige Boomblad hebben wij u verteld over Leren Zichtbaar Maken: Hoe
maak je leren zichtbaar in de groep? Begin november is de trainer, samen met
een leerkracht uit de stuurgroep, in de klassen geweest. Tijdens deze
klassenbezoeken is gekeken naar hoe Leren Zichtbaar Maken al terugkomt in
de school. Leerkrachten hebben tops en tips gekregen, deze feedback helpt ons
verder in onze schoolontwikkeling.
De stuurgroep komt regelmatig samen. Tijdens deze overleggen wordt gesproken wat goed gaat en wat
nog aandacht nodig heeft. Ook hebben wij gesproken over de inhoud van de rapporten: Sluit dit nog aan
bij de ontwikkelingen van de school? Dit onderwerp wordt verder opgepakt.

Klassenbezoeken
Minimaal twee keer per jaar worden alle groepen bezocht. Er wordt dan
een les bekeken met behulp van een kijkwijzer. In de kijkwijzer worden
tops en tips meegegeven aan de leerkrachten. Naast deze klassenbezoeken
komen de zorgcoördinatoren en Nick en Erna regelmatig de groepen in om
sfeer te proeven, dit noemen wij de flitsbezoeken. Door de klassen- en
flitsbezoeken houden wij met elkaar zicht op het waarborgen van de
onderwijskwaliteit.
De eerste ronde klassenbezoeken is bijna afgerond. Wat is het fijn te zien
dat er zoveel kwaliteit is op De Boomladder. Daar zijn we heel trots op, Samen zijn wij De Boomladder.

Kindcentrum ontwikkelingen
We zijn heel blij dat het opvangteam van ons Kindcentrum staat. De laatste twee pedagogisch
medewerkers die, vanuit Blosse, bij ons komen werken zijn Helma en Annemieke. In de kerstvakantie
wordt er hard gewerkt. Sommige vloeren worden vervangen, er wordt geschilderd en ingericht.
Maandag 4 januari hopen wij alles in gereedheid te hebben, want die dag gaan we echt starten. Wij
kijken ernaar uit!

Zwangerschapsverlof juf Danique
Donderdag 3 december is de voorlopig de laatste werkdag van juf Danique (gym). Hierna gaat ze met
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een prettig verlof. Sport NV zorgt voor de vervanging tijdens de
verlofperiode:
• Maandag
=> meester Bart
• Dinsdag
=> juf Valentina
• Donderdag
=> meester Emiel

Van de Ouderraad…
In november hebben we de voorbereidingen gehad voor het
Sint Maarten feest waarbij alle kinderen wat leuks hebben
gekregen. Ondertussen zijn we met de werkgroep Sinterklaas
aan de slag geweest met alle voorbereidingen voor deze
periode. De school is versierd, de kinderen hebben hun
schoen mogen zetten en komende vrijdag is de grote dag. Via
Fiep houden we jullie verder op de hoogte. We gaan er een
gezellige dag van maken, samen met alle kinderen!
De voorbereidingen voor kerst worden gedaan en hier zal na
Sinterklaas verder over worden geïnformeerd.
Tijdens de laatste vergadering hebben we ervoor gekozen om een bijdrage te doen aan nieuwe
leesboeken voor de kinderen, een hinkelbaan op het kleuterplein en nieuwe microfoons voor in Plexat.
Op deze manier kunnen al onze kinderen er extra van gaan genieten.

Van de Medezeggenschapsraad…
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te denken over de school en het onderwijs. Eén van de
manieren is middels de Medenzeggenschapsraad (MR). Begin dit schooljaar hebben wij aangegeven wat
wij doen en ons via een Fiep-bericht aan jullie voorgesteld.
Een andere mogelijkheid om bezig te zijn met het onderwijs is middels de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Leden van de GMR denken niet alleen na over de Boomladder, maar
over besluiten voor alle scholen van Blosse. De GMR houdt zich bezig met het beleid, de wet en
regelgeving en werkt samen met de cliëntenraad. Daarnaast wil de GMR de medezeggenschap op de
verschillende Blosse kind-centra bevorderen.
Ook leerkrachten en ouders van De Boomladder kunnen en mogen hierover meedenken!
Heeft u interesse? Laat het weten via mr.deboomladder@blosse.nl!

Oudercafé Passend Onderwijs
Zie hiervoor de bijlage.

Kerstvakantie
Zoals het er nu naar uitziet, start onze kerstvakantie op vrijdagmiddag 18 december om 12:00 uur.

