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BELANGRIJKE DATA: 
Vr. 18 dec. Alle kinderen ’s middags vrij: Start Kerstvakantie! 

Za. 19 dec. Kerstvakantie t/m zondag 3 januari 2016 

Do. 21 jan. Nieuwsbrief 6 verschijnt 

Vr. 29 jan. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 
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STAND VAN ZAKEN 
Ouderportaal Parnassys dicht 
Vanaf vandaag zullen wij het Ouderportaal van Parnassys dicht zetten. Na de 
vakantie gaan we, zodra de kinderen weer geland zijn op school, beginnen met het 
afnemen van de Citotoetsen. Gedurende het afnemen en analyseren van de 
Citotoetsen zetten we het Ouderportaal dicht. Dan kunnen de leerkrachten zich ook 
focussen op de verwerking en analyse van deze toetsen. Tevens gaan de 
leerkrachten de rapporten invullen op het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Om te voorkomen, dat er direct reacties van ouders komen op hetgeen 
ingevuld wordt, sluiten we het Ouderportaal dus. U krijgt bericht wanneer we het 
Ouderportaal weer openstellen. 
 
Kerstgedachte 
De kinderen zijn gisteren naar de kerstviering op school geweest. We hebben hier 
aandacht besteed aan de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte. Vervolgens hebben 
we samen met de kinderen ontdekt, dat “vluchten” van alle tijden is. De kinderen 
konden meerdere voorbeelden in de geschiedenis noemen van mensen die hebben 
moeten vluchten. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij de vluchtelingen van nu en 
hebben we onze persoonlijke ervaringen besproken op de Taalschool, de school 
voor nieuwkomers in Utrecht. Vervolgens hebben we de brug geslagen naar de 
kerstgedachte en het belang van samen zijn.  
 
We wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig samenzijn! 
 
Roel Hoogendoorn namens het hele Boomgaardteam 
 

 
STICHTING VRIENDEN VOEDSELBANK LEIDSCHE RIJN 
Beste leerlingen, ouders en leraren van De Boomgaard, 
 
Wat hebben de kinderen van De Boomgaard zich ongelofelijk ingezet om tijdens de 
sponsorloop zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Voedselbank. 
Met de grootste opbrengst ooit is onze Stichting Vrienden Voedselbank Leidsche Rijn 
heel blij.  
Zoals velen van jullie weten, kopen wij van dat geld wekelijks verse ingrediënten voor 
een volwaardige maaltijd per gezin. Op dit moment zijn er 85 gezinnen die 
afhankelijk zijn van Voedselbank Leidsche Rijn. Dat zijn veel gezinnen waar wij ook 
tijdens de feestmaand dankzij jullie inspanningen wat extra’s voor hebben kunnen 
doen. Met Sinterklaas hebben zij een tasje met lekkere dingen voor Sinterklaasavond 
gekregen en met kerst krijgt elk gezin een kerstpakket met feestelijke ingrediënten 
voor de feestdagen. Dat zal zeker goed ontvangen worden!  
 
Dankzij jullie inspanningen kunnen wij de komende tijd verse producten blijven 
leveren en dat is echt geweldig.  
Hartelijk dank! 
 
Stichting Vrienden Voedselbank Leidsche Rijn wenst leerlingen, ouders en leraren 
fijne feestdagen! 
 



 

TSO DE BOOMGAARD: INCASSO 4 JANUARI 2016 
Voor de kinderen die gebruik maken van TSO De Boomgaard zal op maandag          
4 januari 2016 het incasso plaatsvinden voor de kosten van het tweede deel van het 
schooljaar 2015-2016. Het betreft hier de maanden februari tot en met juni 2016. 
Voor deze tweede helft van het jaar zijn de kosten per kind als volgt: 
Bij 1 dag in de week overblijf: EUR 45,- per kind  
Bij 2 dagen per week overblijf: EUR 90,- per kind  
Bij 3 dagen per week overblijf: EUR 135,- per kind  
Bij 4 dagen per week overblijf: EUR 180,- per kind  
 
Het kan zijn dat er met u voor dit incasso van de TSO (door bijvoorbeeld opzegging, 
nabetaling eerste helft of wijziging contract) andere afspraken zijn gemaakt en dat 
daarom het bedrag van het incasso bij u afwijkt van de hierboven aangegeven 
bedragen.  
Indien er andere betalingsafspraken (factuur/betalingsregeling) met u zijn gemaakt 
dan is het incasso uiteraard niet van toepassing. 
 
Kinderen die na de kerstvakantie op De Boomgaard gaan starten krijgen een factuur 
voor de overblijf en de ouderbijdrage en/of schoolreisbijdrage. Omdat de kosten voor 
deze kinderen individueel berekend worden aan de hand van het aantal maanden 
dat zij dit schooljaar aanwezig zijn op De Boomgaard, is het niet mogelijk om dit 
middels het incasso te verwerken. Volgende schooljaren zullen de kosten voor deze 
kinderen dan verder wel via het incasso verlopen.  
 
TSO De Boomgaard: Wijzigen, aanmelden, afzeggen, losse overblijf of vragen?  
Stuur dan een e-mail naar tso.deboomgaard@gmail.com. 

 
OUDERPORTAAL 
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen zijn de resultaten van toetsen 
voor ouders in te zien via het ouderportaal. U heeft hiervoor begin dit jaar een 
inlogcode ontvangen. Op de 10-minutengesprekken hoorden sommige leerkrachten 
dat niet alle ouders gebruik maken van dit ouderportaal. Wanneer u nog geen 
gebruik maakt van het ouderportaal, omdat u geen inlogcode heeft ontvangen, kunt u 
contact opnemen met de administratie: admin@deboomgaard.nl.  
In het ouderportaal kunt u ook uw eigen NAW-gegevens inzien en wijzigen.  
Alle digitale communicatie vanuit school (bijv. de nieuwsbrief) wordt naar het daar 
ingevoerde emailadres gestuurd. 
 
Het kan dat u vragen heeft over de toetsresultaten. Deze kunt u altijd stellen bij de 
10-minutengesprekken. Tevens zijn er gedurende het jaar inloopmomenten voor 
ouders waarbij de toets kan worden ingezien of toegelicht door de leerkracht.  
Alle leerkrachten staan u dan graag te woord. We vragen u met klem geen vragen 
met betrekking tot de toetsresultaten over de mail te sturen naar de leerkrachten.  
Het ouderportaal gaat twee maal per jaar dicht. U kunt dan geen toetsresultaten 
bekijken. Dit is de periode van de kerstvakantie tot de dag dat het eerste rapport 
meegaat (12-2-2016) en de periode vanaf de meivakantie tot aan de dag dat het 
tweede rapport mee gaat (24-6-2016). In deze periode worden ook de observaties 
van de leerkrachten in het systeem verwerkt. Tevens worden de CITO-toetsen 
verwerkt.  

mailto:admin@deboomgaard.nl


 

De observaties van leerkrachten worden verwerkt in sjablonen. Deze sjablonen 
worden ingevuld voor  werkhouding, sociale redzaamheid, verkeer, natuur, muziek, 
beeldende vorming, drama en schrijven en gym. De sjablonen worden ingevuld met 
de cijfers 0, 1, 2 en 3. Deze corresponderen met de woorden onvoldoende, matig, 
voldoende en goed. Deze bewoordingen worden op het rapport zichtbaar. Helaas is 
het niet mogelijk deze woorden in het ouderportaal zichtbaar te maken. Daar ziet u 
dus de cijfers 0, 1, 2 en 3. 
Ook het tempolezen in groep 3 wordt op het rapport beoordeeld in bewoordingen 
onvoldoende, matig en voldoende. Helaas zult u dit in het ouderportaal met de cijfers 
1, 4 en 8 zien staan. Wij zijn daarbij afhankelijk van de mogelijkheden van het 
leerling-administratiesysteem Parnassys. 

 
EXPOSITIE ‘BIBFIE’S’ IN BIBLIOTHEEK PARKWIJK 
Voor het afgelopen Kinderboekenthema 'Raar Maar Waar' hebben wij op school 
zogenaamde 'bibfie's' (bibliotheekselfie's) gemaakt. De kinderen moesten een boek 
meenemen met een aanstekelijke boekenkaft. Verschillende klassen hebben hier 
aan meegedaan en zo ook de verrijkingsklas van groep 7 & 8. Een aantal van de 
foto’s die de kinderen hebben gemaakt, zijn vanaf 23 december in bibliotheek 
Parkwijk te bewonderen als deel van een expositie. Ze zijn prachtig geworden!  
De foto’s zullen zeker een halfjaar blijven hangen zodat iedereen die wil, ze kan 
komen bekijken. Adres bibliotheek Parkwijk: Kruidenlaan 1 in Utrecht.  
 
Hartelijke groet, 
Hester Lensink 

 

 

KINDERRAAD: NIEUW GOED DOEL SPAARVARKEN 
Het afgelopen kalenderjaar is gespaard voor Speelgoedbank De Meern, dit heeft het 
hoge bedrag opgebracht van € 415,90. Dank aan alle ouders en kinderen, die met 
ons mee gespaard hebben. In januari gaan we met de kinderraad dit geld naar de 
speelgoedbank brengen. 
 
Tijdens de kinderraad hebben we gestemd voor het nieuwe goede doel van het 
spaarvarken; dit is geworden het opvangcentrum voor asielzoekers in 
Kanaleneiland.  We gaan in 2016 sparen en we nemen contact op met het centrum 
om te informeren waar behoefte aan is.  



 

HOE WERKT DAT MET HET SPAARVARKEN?  
Als kinderen jarig zijn dan wordt er vaak naast de traktatie aan klasgenootjes, ook 
een traktatie uitgedeeld aan de leerkrachten. Maar met zo’n grote school van ruim 
700 leerlingen kunt u zich voorstellen dat de leerkrachten hun lunchpakket thuis 
kunnen laten en permanent aan de lijn moeten doen om hun gewicht een beetje 
binnen de perken te houden. Toen dachten wij; als uw kind nu toch graag iets wil 
uitdelen, dan liever geen lekkernijen meer voor de leerkrachten maar een bijdrage 
aan een goed doel!  
 
Rond de herfstvakantie kiest de KinderMedezeggenschapsRaad (KMR) ieder jaar 
een nieuw goed doel. Dit jaar is dat geworden: Het opvangcentrum voor asielzoekers 
op Kanaleneiland. Bij de conciërges juf Ezra en meester Charles staan spaarvarkens 
waar uw jarige kind de vrijwillige bijdrage voor dit project in kan doen.  
In de nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte over het gespaarde bedrag. 
Inmiddels hebben de jarige kinderen sinds de herfstvakantie alweer EUR 59,05 bij 
elkaar gespaard voor het opvangcentrum. 

 

REGEL VAN DE WEEK 

De komende weken gaan we aan de slag met 
de regel: 

 
 
 

Bij een ruzie tel ik tot 10, zodat ik een goede 
oplossing kan zien. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 

 De Hoeftuin: Plek van betekenis 

 Rijnwaarde organiseert: Candlelight Christmas 

 Familiekerk de Fakkel: 20 dec. dienst met kinderkerstvoorstelling  

 Familiekerk de Fakkel: 24 dec. Kerstdienst 

 Anapana meditatie cursus voor kinderen 
 


