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Wist u dat………………………………….. 
 

- Wij en de kinderen het schooljaar goed zijn begonnen? 

- We het erg leuk vonden dat er op de eerste schooldag zoveel ouders bleven voor een kopje thee of 

koffie 

- de meeste kinderen alweer helemaal gewend zijn 

- komende week ons EU-schoolfruit weer begint 

- de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit of groente krijgen 

- wij aan u vragen om de kinderen op maandag en dinsdag een stuk fruit of groente mee te geven 

- sportbuurtwerk weer begint 

- we hopen dat hier weer veel kinderen aan mee gaan doen 

 

Eerste dagen school 

De eerste dagen van dit schooljaar zijn prima verlopen. De meeste kinderen hadden er zin in, een paar 

kinderen moesten nog wel even wennen. We vonden het leuk om te zien dat er erg veel ouders bleven 

om een kopje thee of koffie te drinken en even bij te praten. Daarna gingen de kinderen naar de klas en 

hadden een leuke dag. Ook op dinsdag zijn we goed begonnen. De kinderen kregen ochtendgymnastiek 

van meester Remko. Een van de kinderen zei al: “Dat moeten we vaker doen, dan kan ik tenminste even 

mij energie kwijt” 

  
  

 

SEL 

In het vorige Boomblad heeft u al kunnen lezen over ons sociaal-emotioneel leren traject. Op 

dit moment bevinden we ons in de gouden weken. Kinderen doen veel activiteiten die gericht  
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zijn op samenwerken.  

Afgelopen vrijdag hebben ze gezamenlijk spelletjes gedaan. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld 

samen gelezen, worden er gezamenlijk kleurplaten gemaakt etc. Ook stellen alle kinderen en 

de juffen zich voor aan de klas. Ieder doet dit op zijn eigen manier.  Groep 1-2 heeft de ‘dit ben 

ik koffer’, anderen nemen spullen van thuis mee, maken een powerpoint of vertellen een 

verhaal over zichzelf. Het is erg mooi om te zien hoe de kinderen dit oppakken en welke, soms 

verrassende, vragen uit de klas komen. 

In de groepen worden ook gezamenlijk de klasafspraken afgesproken. Zo staan alle kinderen 

achter deze afspraken.  

 

Schoolfruit 

Vanaf komende week krijgen de kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag een stuk 

groente of fruit in de pauze. Dit wordt gesubsidieerd door de EU. Wij vragen u om op de 

maandagen en de dinsdagen zelf een stuk fruit of groente aan de kinderen mee te geven. Wij 

proberen om de week ervoor aan te geven welk stuk fruit (groente) de kinderen krijgen. Mocht 

het zo zijn dat uw kind niet genoeg heeft aan dat stuk fruit (grooente) of dat uw kind het echt 

niet lust, dan kunt u op die dag nog een extra stuk fruit (groente) meegeven. Het is overigens 

wel de bedoeling dat elk kind het fruit (groente) proeft. (soms moet je iets een paar keer 

proeven voordat je de smaak leert waarderen) 

 

Informatieavond 

Afgelopen woensdag hebben we de informatieavond weer als vanouds kunnen houden. De 

kinderen hebben hun ouders rondgeleid door de school en van alles verteld over de activiteiten 

in de klas. 

 

Inval op de Boomgaard 
Het is nog steeds een groot probleem om bij afwezigheid van een leerkracht een 
invalleerkracht te krijgen.  
Wat nu als de leerkracht van uw zoon/dochter ziek is en er is geen inval..? 
Als team van de Boomgaard hebben we een back-up plan gemaakt voor het geval er geen 
invalleerkracht beschikbaar is. Wij zullen in eerste instantie kijken of iemand intern beschikbaar 
is om de klas op te vangen. Als dat niet zo is dan proberen we of een collega die op dat 
moment niet werkt te vragen om in te vallen. 
Het streven is om altijd een oplossing te zoeken, maar in uitzonderlijke gevallen kan besloten 
worden om een klas naar huis te sturen.  
De leerlingen worden nooit op de eerste dag zonder inval naar huis gestuurd. Mocht er daarna 
geen vervanger zijn dan stuurt de school tijdig een bericht naar ouders via Parro. 
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Muziek in de klas 

De kinderen van groep 4 en 5 hebben vandaag weer AMV les gehad van meester Berrie. Helaas 

kon hij de middag groep niet meer doen dus krijgen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 een 

nieuwe leerkracht. De muziekschool is bij juf Truus Litjens uitgekomen. Zij gaat vanaf volgende 

week samen met meester Boris de muzieklessen van de Boomband verzorgen. Wij wensen haar 

en de kinderen veel plezier. 

 

Sportbuurtwerk 

Het sportbuurtwerk wordt op het schoolplein gegeven. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 

4 en 12 jaar en het is gratis. Sportbuurtwerk in Braamt is op maandag 5 en 19 september en op 

3 en 17 oktober van 14.30-15.30. In de bijlage van deze mail staat de poster. 

 

Teken 

De kinderen spelen veel in de bosjes achter onze school. Het is dus belangrijk om te blijven controleren 

op teken. Hoe u dit kunt doen kunt u o.a. lezen op tekenradar.nl of op 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/009650_101468_A5_Toolkit_Lyme_V5_TG.pdf 

 
 

 

De Bibliotheek Montferland 

Via onderstaande QR code kunt u de nieuwsbrief van de bibliotheek lezen. Er staan weer leuke 

en interessante activiteiten op.  

 
 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/009650_101468_A5_Toolkit_Lyme_V5_TG.pdf
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Kivada 2022 

Wat was het geslaagd! Na twee jaar afwezigheid, was er 18 en 19 augustus eindelijk weer 

Kivada in Braamt. Wij hebben genoten van alle 48 enthousiaste en vrolijke kinderen. 

 
De kinderen werden in zes teams verdeeld en zijn begonnen met het maken van een teamvlag, 

daarna een speurtocht en vervolgens zandkastelen bouwen en een obstacle run bij Landal 

Stroombroek. Het was warm, dus we konden lekker afkoelen in het water. Vrijdag waren er 

verschillende spellen, bubbelvoetbal, een stormbaan luchtkussen, werd “Ik hou van Holland” 

georganiseerd door oud-juffen Eline en Nienke en sloten we af met dansen en karaoke. En 

tussendoor een lekkere lunch, verzorgd door Carpe Diem. 

  

We zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen, op- of 

aanmerkingen, ideeën of wensen voor volgend jaar. 

Als jullie ze mailen naar braamt.kivada@gmail.com, 

een berichtje sturen via Facebook of één van ons even 

aanspreken, dan kunnen we daar wat mee! 

Lijkt het je leuk om ons volgend jaar te helpen met 

bedenken, organiseren, opbouwen en begeleiden, meld je dan even bij ons aan! We zouden er 

graag nog minimaal één teamlid bij willen hebben (want het is best een hele organisatie, maar 

ook erg leuk om te doen!). 

  

Tamara, Daniëlle en Rob: nogmaals super bedankt voor alle leuke Kivada-dagen van de 

afgelopen jaren namens ons 

en alle Kivada-kinderen.  

  

Reserveer alvast 17 en 18 

augustus 2023 in jullie 

agenda voor volgend jaar!  

 

Groetjes Team Kivada – Daniëlle, Esther, Hans, Pascal, Rob, Samantha en Tamara  
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