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 01 sept. 2017  Agenda  
 Nummer 2  Maandag 4 september 2017 - 

   Dinsdag 5 september 2017 Kennismakingsgesprekken gr. 4 t/m 8 
   

Woensdag 6 september 2017 

Informatieavond gr. 1 t/m 3 & Algemene informatieavond 
voor de ouders van gr. 4 t/m 8 (19.00 – 20.00 uur) 
Algemene informatieavond voor de ouders van gr. 1 t/m 3 
(20.15 – 21. 15 uur) 

   Donderdag 7 september 2017 - 
   Vrijdag 8 september 2017 Nieuwsbrief nr. 3 
     
 Jarigen deze 

week: 
  

 
 

 
 
 

 

Ma 4 
september 

Lisa groep 8B 
 

Wo 6  
september 

Job groep 6 

Do 7  
september 

Gavin groep 1/2B 

Za 9 
september 

Leanne groep 8A 

Zo 10 
september 

Lieke groep 5B 

 Nieuws van de 
directeur 

 Nieuws van de directeur 
Algemene informatieavond 
Op woensdagavond 6 september bent u van harte welkom op de algemene informatieavond. 
Voor de ouders van groep 4 t/m 8 start deze avond om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 
20.00 uur. Daarna zijn de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 3 aan de beurt. We zullen 
voor deze groep starten om 20.15 uur en dit duurt dan tot 21.15 uur. 
We willen u vertellen hoe we gestart zijn als fusieschool en wat onze plannen zijn voor het 
komend schooljaar. 
 
Verkeerssituatie 
Afgelopen woensdag was het slecht weer. Er werden daarom veel kinderen met de auto naar 
school gebracht. Ik heb begrepen van enkele ouders dat dit gevaarlijke situaties met zich 
mee bracht.  
Laat je kinderen niet even snel uitstappen langs de weg (en zeker niet óp het zebrapad). Zoek 
eerst een parkeerplek en zorg voor een paraplu in de auto om toch droog op school te 
komen. We willen allemaal dat onze kinderen veilig naar school toe kunnen, laten we hier 
dan ook met elkaar voor zorgen! 
 



    
 Aanwezigheid   Directie Meerster 

Ronald 

IB 

onderbouw 

IB 

bovenbouw 

bouwcoördinator Marie 

An 

maandag x x x x   

dinsdag x      

woensdag x   x   

donderdag x x x   x 

vrijdagmorgen x      
 

    
 Stichting 

vrienden van De 
Klimboom 

 Stichting Vrienden van de Klimboom 
 
Kan je op een opbouwende manier de vinger aan de pols houden en adviseren over het budget van 
de ouderraad? En heb je eens in de paar maanden een half uurtje de tijd? Reageer dan snel. 
De stichting is namelijk op zoek naar nieuwe leden. Ouders en leerkrachten. Het doel is om ook bij de 
stichting een evenwichtige vertegenwoordiging van de fusiescholen te realiseren. Daarom worden 
met nadruk mensen gevraagd van de Gerardus. 
Vragen, of wil je je gelijk aanmelden? Neem dan contact op met één van de leden van de stichting: 
Sungi Verhaar (voorzitter & ouder groep 3 & 5), Jasper Henneveld (secretaris & ouder groep 5 en 8a), 
Alwin Koek (penningmeester en ouder groep 5), Eelco Voorham (lid & ouder groep 3, 5 & 8a), Robin 
v.d. Meij (lid & ouder groep 8b), Linda Mooijekind (lid & leerkracht groep 1/2A, Conny Tersteeg (lid & 
leerkracht groep 5A) of Sacha  Jansen (lid & leerkracht groep 6).  
Mailen kan ook: j.henneveld@ziggo.nl. 

 
    
 Groep 1/2A  Deze week zijn we begonnen met het project Agent en Boef. We hebben wel een beetje last gehad 

van Boef. Het is wel leuk, dat hij af en toe in klas komt kijken als wij er niet zijn. Maar het is wel 
jammer, dat hij er zo’n troep van maakt. De kinderen hebben alles weer op moeten ruimen. Gelukkig 
hebben ze hier ook wel weer wat van geleerd. Ze weten wat ze moeten doen als ze gaan knutselen 
en hoe ze de kasten netjes moeten houden.  
De kinderen vinden het ook heel leuk om in het politiebureau op de gang te spelen. Ook in de 
bouwhoek wordt er van alles gebouwd. 
                                                                                                                                                                                   

Twee “ boeven” in hun eigen                   “ 
boevenhuis”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen mogen spulletjes 

meenemen voor op de letterkast. Voorwerpen die 
beginnen met de letter b van boef. 
 

 



    
    
 Groep 3   

Groep 3 
Wat een (in)spannende weken hebben we achter de rug.  
Het is voor de kinderen best wennen in groep 3, maar ze zijn erg enthousiast. 

In de klas hangen de kaarten ik, kim en sim. Met de aangeboden letters kunnen de kinderen al 

nieuwe woorden maken en lezen. Knap hoor! 
Tijdens de informatie-avond hoort u hier meer over. Tot ziens! 
 
 
 

 
 
 
 

 
    
 Groep 4  Groep 4 

Afgelopen week hebben we voor het eerst gewerkt uit het rekenboek van Wereld in Getallen en 
Station Zuid. De overgang van groep 3 naar groep 4 is behoorlijk groot. Sommige kinderen ervaren 
dat als stressvol. Dat komt omdat ze moeite hebben met de opbouw van de methodes en er moet 
veel meer geschreven worden. De ervaring leert gelukkig dat het een kwestie van wennen is. Na 
verloop van tijd gaan de kinderen begrijpen wat er van ze verwacht wordt neemt de spanning af.   
 

 De eerste      kennismakingsgesprekken zijn achter de rug. Het is spannend 
om met de juffen en je ouders over jezelf te praten.  
Toch is het gelukt en daar zijn we trots op! 
 
Karin Steenwijk heeft zich al spontaan opgegeven om klassenouder te worden. Wij zoeken nog een 
ouder die ons het komende schooljaar wil komen helpen bij allerlei activiteiten. Wie, o wie biedt zich 
aan? 
 
Voor de teken- en handarbeidlessen zoeken we blouses en shirts met driekwartsmouwen die we als 
verfschort kunnen gebruiken. 
 
Klassenbeurt: Lizzy en Evi 

 
    

 
 
 
 
 
 



 
 Groep 5A  Groep 5A 

Wat is er deze twee weken hard gewerkt! We hebben een goede start gemaakt en met de kinderen 
uitgezocht hoe we er een goed jaar van kunnen maken. Ook de kennismakingsgesprekken hebben 
hier een positieve bijdrage aan geleverd.  Er is ook al kennisgemaakt met een aantal “nieuwe” 
vakgebieden en methodes:  geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, Engels. De kinderen vinden het erg 
interessant allemaal.  
Wij zijn nog op zoek naar een klassenouder. Heeft u tijd en zin? Laat dit weten aan juf Sacha of juf 
Conny. 
Komende week willen we starten met klassendienst. Dit houdt in dat de kinderen na schooltijd een 
paar taakjes uitvoeren in de klas, zoals papierbak legen, bord uitvegen, schriftjes klaarleggen e.d.  Dit 
zal hooguit 10 tot 15 minuten in beslag nemen. Hieronder staat een schemaatje met de beurten in 
september en oktober. 

4 – 8 september Kara en Jasper 

11 – 15 sept Luna en Quinten 

18 – 22 sept Sterre en Charlie 

25 – 29 sept Lot en Jurre 

2 – 6 okt Zara en Berook 

9 – 13 okt Suze en Jaysley 

23 – 27 okt Jasmijn en Teun 

30 okt – 3 nov Lyn en Lily 

6 – 10 nov Amy en Jasper 
 

    
 Groep 8A  Groep 8A 

Deze week hebben we veel gedaan, gelukkig ook nog tijd om spelletjes tussendoor te doen. Dit heeft 
vaak te maken met samenwerken. Ook tijdens de gymles doen we dat, we hebben wel onwijs 
gelachen, kijk maar eens naar de foto’s hieronder.  
 

   
 
Tip van de week: niet te veel kletsen  
tussendoor, het kan soms iets te  
gezellig zijn  
 

Wij hebben nog een klassenouder nodig. Wie o wie geeft  
zich op? Klassenouders in groep 8 is wel echt superleuk!  

 
    
 Groep 8B  Groep 8B 

Ook deze week hebben wij veel spelletjes gedaan om elkaar nog beter te leren kennen en om vooral 
veel lol met elkaar te hebben. We hebben bijvoorbeeld het spel: ‘Ik leg een ei voor kippetje…’. Erg 
grappig! Vraag er maar een naar bij uw kind. 
 
Deze week zijn we ook begonnen met de nieuwe methode voor rekenen. Dat is beste even wennen 
maar wel heel leuk!  

 
    
    

 
 
 

 


