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Wist u dat………………………………….. 
 

- er op 11 april een ouderavond rondom onze schoolvisie is 

- groep 3 t/m 8 op 11 april weer kunstlessen hebben van meester Léon 

- op 13 april de Boomraad weer bij elkaar komt. 

- we 14 april weer een actie van bag2school hebben 

- de kinderen van groep 8 op 18 en 19 april de citotoets maken en dat we ze veel succes 

wensen 

- op 20 april een kijkmoment topondernemers is voor de ouders/verzorgers/opa’s /oma’s van 

groep 3 t/m 8, dit is vanaf 13.45 uur 

- vrijdag 21 april de koningsspelen zijn en tegelijk de meester- en juffendag wordt gevierd 

 

Boomraad 

Ongeveer 1x per 4 weken komt de Boomraad bijeen. In de Boomraad zijn leerlingen uit elke 

groep vertegenwoordigt en juf Annelies. De Boomraad is onderdeel van ons sociaal-emotioneel 

leren. Tijdens de bijeenkomsten wordt besproken wat er in school leeft en speelt.  

Op dit moment zijn Vigo, Liz, Kiki, Vera, Xavi, Boaz, Roos en Sem de vertegenwoordigers uit de 

groepen. Er ontstaan mooie ideeën! Bijvoorbeeld de vraag van Kiki om meer Ipads in groep ½ 

te gebruiken heeft geresulteerd in een wekelijks uurtje waarbij leerlingen uit groep 5 t/m 8 met 

de leerlingen van groep ½ aan de slag gaan met ICT.  

Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar wat nodig is; een aantal kinderen gaf aan dat 

opruimen nog wel ‘een ding’ is. Daar wordt dan weer extra aandacht aan besteed. 

 

Ouderavond over visie en Schoolplan  

Aanstaande dinsdag om 20.00 uur organiseren wij een ouderavond.  

We willen u kort informeren waar wij mee bezig zijn en wat er in het Strategisch Beleidsplan 

van PRO8 staat en wat dat betekent voor uw kind.  

Maar wij willen ook graag uw input hebben voor onze visie 

en ons schoolplan. Wij hebben wel bepaalde ideeën maar 

komen die overeen met wat u wilt voor uw kind.  

Daarom nodigen wij u van harte uit om met ons mee te 

denken. Dit geldt natuurlijk zeer zeker voor de ouders die 

pas kinderen op school hebben.  

Wilt u zich wel even aanmelden in de Parro app. Hij staat in de agenda. 
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Kijkmomenten op school 

Op een vergadering van de oudervereniging kwam de vraag of de ouders wat vaker in de school 

mogen komen om wat van hun kind te zien. Wij antwoorden dat ouders elke dag na schooltijd 

wel even naar binnen mogen om met uw kind te kijken wat hij/zij gedaan heeft. Maar blijkbaar 

is dat toch lastig omdat het kind dan graag snel wil spelen of andere dingen heeft. Daarom zijn 

wij inloopmomenten gaan organiseren. Die inloopmomenten hebben we nu een paar keer 

gehad en deze worden bovenverwachting goed bezocht. Het is heel leuk om te zien hoe 

(groot)ouders door de kinderen worden meegenomen om dingen te bekijken, samen een 

spelletje te doen of te luisteren naar een presentatie.  

Fijn dat we samen met ouders de school beter/ aantrekkelijker kunnen maken! 

 

Bag2school 

Op 14 april hebben we weer een inzameling van bag2school. Wilt u uw oude kleding, schoenen 

(aan elkaar gebonden), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, handtassen en knuffelbeesten 

nog niet wegdoen maar bewaren voor onze actie?  

Vieze, natte of beschadigde kleding mag niet. Ook mag er geen matten, kussens, dekbedden, 

bedrijfskleding of speelgoed bij.  

Het mag in allerlei zakken, maar graag wel dichtgeknoopt. 

U mag het op 13 april ook vast inleveren. (onder het afdak in de fietsenstalling)  

  

Pasen 

Op woensdag 5 april hebben we Pasen gevierd. We zijn gestart met een gezamenlijke opening 

in de hal. Jack heeft met de kinderen de betekenis van Pasen besproken en we hebben het, 

door leerlingen gemaakte, filmpje over het paasverhaal bekeken. Daarna hebben alle groepen 

paaseieren verstopt en gezocht Jamie speelde een geweldige paashaas en we hebben een 

heerlijk kakelvers paashaantje gekregen.  Juf Marly had voor alle groepen knutselopdrachten 

gemaakt dus het was een heel gezellige dag. 

      
 



Boomblad nr. 16   7 april 2023 
 

   

Schoolvoetbal toernooi 

Gisteren kon het schoolvoetbaltoernooi gelukklig ook weer doorgaan. Wij hadden 3 teams 

ingeschreven. 2 van groep 5/6 en 1 van groep 7/8. Het was een heel gezellige dag. De kinderen 

hebben heel fijn gevoetbald en heerlijk samen gespeeld. En ze hebben het ook nog eens goed 

gedaan. Eén team kwam tot de halve finales, één team is tweede geworden in de poule en één 

team zijn, volgens mij derde in de poule geworden. Super fijn dat de coaches de kinderen zo 

fijn hebben laten spelen, zonder geschreeuw langs de lijn. (daar kunnen veel andere ouders 

nog veel van leren). Heren: heel hartelijk dank! 

    
 

Behoeftepeiling Kinderopvang Braamt 

 

Humankind heeft in basisschool de Boomgaard een prachtige en kleinschalige peuteropvang, 

genaamd ’t Brummeltje.  

Deze is geopend op woensdagochtend en vrijdagochtend. Omdat het kindaantal helaas 

terugloopt willen we vanuit Humankind onderzoeken of er behoefte is vanuit ouders voor een 

kinderopvang in Braamt. Deze zou dan in plaats van de peuteropvang komen.  

 

Graag zouden we je willen vragen om de korte vragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij een goed 

beeld vormen over de vraag vanuit ouders.  

 

Mocht je iemand weten die misscheien ook geïnteresseerd is mag je dit bericht of de link wel 

doorsturen. De link is beschikbaar vanaf 3 april t/m 21 april.  

 

https://forms.office.com/Pages/R...UM4VkIwRUhaNi4u (U kunt de link kopieren en in de 

werkbalk plakken)  

 

De resultaten worden na afloop binnen Humankind geëvalueerd en van daaruit bekeken hoe de 

toekomst voor deze locatie eruit zal zien.  

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen. 

  

Met vriendelijke groet,  

 

Claudia Battiato – vestigingsmanager regio Montferland 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7s4NlBbKek2SuFwKNqtIaUc478_aGW5NsO2jgNDtjb5UQU04MERPVTdUNVRXT0tSRUM4VkIwRUhaNi4u

