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 2017  Agenda  
 Nummer 8  Maandag 23 oktober  Weer naar school! 

 13 oktober  
Dinsdag 24 oktober    

Boeken saneren voor de schoolbibliotheek 
MR vergadering 

   Woensdag 25 oktober    - 
   Donderdag 26 oktober     - 
   Vrijdag 27 oktober    Nieuwsbrief nr. 9 
     
     
    
 Jarigen deze 

week: 
 

 In de herfstvakantie zijn jarig: 
ma. 16 oktober    Anouk van Leeuwen        (gr. 1-2A)          
di. 17 oktober      Femke Henneveld            (gr. 8A)           
                               Bram Ouwerkerk             (gr. 6/7)         
do. 19 oktober    Lauren van der Meer    (1-2A)                  Welkom op school! 
                              Renzo Dobbe                      (1-2B)                   Welkom op school! 
vrij. 20 oktober Nova van der Breggen (1-2B)        Welkom op school! 
  
Na de herfstvakantie zijn jarig: 
di. 24 oktober  Tygo Dissseldorp  ( gr. 1-2A)  
wo. 25 oktober Faith Starre   (gr. 1-2A)  
vrij. 27 oktober Kay Groote   (gr. 6/7)  
   Julian van der Meer  (gr. 8A)  
   Juf Linda   (gr. 1/2A)   
zo. 29 oktober  Jasper Oomen   (gr. 5A)   

 Directie  Laptops en tablets 
De afgelopen week zijn de laptops en tablets gearriveerd en klaargemaakt om in gebruik 
genomen te worden. Er hebben al kinderen met deze nieuwe apparaten gewerkt. Zo kan een 
hele klas tegelijk aan de computer werken en dat is zo af en toe best handig.  
Er zijn ‘oortjes’ besteld. Deze worden na de vakantie geleverd en dan worden ze individueel 
aan de leerlingen van de midden- en bovenbouw uitgedeeld. De kinderen hebben dan in het 
vervolg altijd zelf een koptelefoon ter beschikking. Deze ‘oortjes’ worden eenmalig uitgedeeld. 
De kinderen zijn dan zelf verantwoordelijk voor deze oortjes.  
 

 
 
 
 



 
Old-School-Sale 
Op zaterdag 14 oktober houden we een School-Sale op de Gerardusschool. Dan worden alle 
laatste spullen verkocht. Deze Old-School-Sale wordt gehouden van 10.00 – 13.00 uur. Er is dan 
van alles te koop (kerstspullen, puzzels, spelletjes, leermateriaal, boeken, stoelen, meubilair, 
gymmaterialen) voor kleine prijzen. Zegt het voort! 
 
Bieb op school 
Op woensdag 25 oktober zullen we de boeken van school gaan saneren. Alle oude boeken 
zullen er tussen uit gehaald worden. Er zijn dozen nodig om de oude boeken in af te voeren. 
Wanneer u thuis dozen voor ons heeft, wilt u deze dan op woensdagmorgen mee naar school 
nemen? 

 College van 
Bestuur (CvB) 

 

Na een lange periode van onderzoek meer zicht op nieuwe 
huisvesting 
 
De gemeenteraad Kaag en Braassem gaat binnenkort een besluit nemen over een mogelijk locatie voor 
de nieuwbouw van enkele SSBA-scholen en de Kinderopvang. Om te voorkomen u de informatie uit de 
lokale bladen moet halen, wil SSBA u alvast informeren. 
 
Na een lange periode van onderzoek is er eindelijk meer zicht op nieuwe huisvesting.  Sinds een aantal 
jaar is het bestuur van SSBA samen met Kindkracht 0/12 met de gemeente Kaag & Braassem in gesprek 
over een mogelijke nieuwbouw voor OBS Elckerlyc en de toenmalige RKBS De Schakel (nu RKBS De 
Klimboom) en Kinderopvang De Grote Beer.  
In 2016 is binnen SSBA een ambitieus Strategisch Huisvestingsbeleidsplan opgesteld waarin een optie is 
beschreven voor een compleet nieuw Kindcentrum waarin de Scholen RKBS Gerardusschool, RKBS De 
Schakel, OBS Elckerlyc en zelfs RKBS D Roelevaer zijn opgenomen.  
Na vele gesprekken met de gemeente en na vele gesprekken tussen de gemeente en belanghebbenden 
is in 2016 een haalbaarheidsonderzoek afgenomen. In het rapport van dit haalbaarheidsonderzoek kwam 
duidelijk een specifieke bouwlocatie naar voren. 
Inmiddels zijn de gesprekken klaar en kan de gemeenteraad van Kaag en Braassem binnenkort een besluit 
nemen over de definitieve bouwlocatie. 
Als zich verder geen gekke situaties voordoen, zal de gemeenteraad besluiten dat de nieuwe bouwlocatie 
bij De Tweesprong (zwembad, sporthal met bijgebouwen) is. 
 
Voor SSBA betekent dit dat deze nieuwe locatie gebouwd wordt voor OBS Elckerlyc, RKBS De Klimboom 
en (aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) RKBS De Roelevaer. De laatste voornamelijk omdat de 
nieuwbouw bijna in de achtertuin van RKBS De Roelevaer komt te staan.  
Een speciaal projectteam zal onder begeleiding van een projectmanagementbureau de volgende fase 
begeleiden. Een fase waarin nog verder onderzoek zal worden gedaan naar thema’s als “Verkeer”, 
“Beheer”, Financiën”, “Onderwijsconcept”, “Samenwerking SSBA-Kindkracht 0/12”, “overige 
stakeholders”, etc. 
Wij houden u op de hoogte……. 
 
Ariaan Bohnen, CvB 
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Groep 1/2A 

 
De kinderen zijn de afgelopen weken actief bezig geweest met het thema Griezelen. Er is veel 
geknutseld. De klas hing er vol van. Kom ook eens in de gang kijken. Daar hangen veel foto’s van de 
kinderen met hun werkjes. We zijn ook druk bezig geweest met de letter t. We hebben getekend, 
gekleurd, geplakt, met de kralenplank en Kapla gewerkt en natuurlijk geschreven. 
                                                                                                 
 

 
 

 

 
    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna herfstvakantie... 
 
Wat hebben de kinderen grote stappen gemaakt. Zij kunnen nu al zinnetjes lezen en schrijven! 
Na de herfstvakantie starten we met Kern 3. Het thema is Ziek zijn en weer beter worden. 
Aan bod komen de letters  d, oe, z, ij, en h.  Voor de zon-kinderen;  sch, ng, nk, d en b aan het eind van 
een woord. 
 
Tijdens de kinderboekenweek hebben we afdrukken van monsters gemaakt. 
Heel fijn dat Tessa, de moeder van Wies, ons daarbij heeft geholpen.  

 
  Gelukkig wordt er ook nog gespeeld! 
 
Ouders, nogmaals bedankt voor de 
leuke kaart!! 
 
 
 
 

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie 
 
Mieke en Corrie 

 

    
 Groep 4   

                                                               
                                                              Kinderboekenweek 



Afgelopen week hebben we een griezelig proefje gedaan in de klas, namelijk de geest uit de fles 
toveren. Je hebt daar de volgende materialen voor nodig: een leeg waterflesje, een witte ballon, een 
zwarte stift, een trechter, 2 zakjes bakpoeder en 1/3 azijn. 
Werkwijze:  
Teken een spookje op de ballon en rek deze een beetje op. Vul de 
ballon met 2 zakjes bakpoeder via de trechter. Vul het waterflesje 
voor 1/3 met azijn en bevestig de ballon over de mond van het flesje. 
Houd de ballon omhoog en schud met het flesje terwijl het 
bakpoeder in de azijn valt. Na enkele seconden zie je de geest 
verschijnen…. 
 
Wij zijn op zoek naar drie ouders die willen assisteren bij de 

praktische verkeersles van School op Seef: 
fietskunsten op het schoolplein. Deze les vindt plaats 
op vrijdag 3 november van 9.00 tot 10.00 uur. 
Opgeven graag mondeling of via de mail. 
Klassenbeurt na de vakantie: Emma en Keano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 Groep 5A  Afgelopen week stond het 

griezelthema van de 
kinderboekenweek centraal. 
Spookjes knutselen, griezeldieren 
tekenen, een reactiespel om samen 
met de groep een verhaal te maken, 
een “husselspel” met vragen en 
antwoorden die bij elkaar moeten 
worden gezocht n.a.v. een griezelig 
voorleesverhaal, een griezelgedicht 
maken, zelf griezelige verhalen 
lezen, extra voorlezen, verkleed en 
geschminkt naar school……. 
 
Donderdag was de geschiedenistoets. Vandaag kregen de kinderen de samenvatting mee van 
het eerste hoofdstuk van Natuurzaken. Dinsdag na de vakantie is de toets. 
 
Donderdagmiddag 2 november is er “School of seef”, een praktische verkeersles samen met 
groep 5B. Om het goed te laten verlopen hebben we een aantal hulpouders nodig. Als u een 
van die hulpouders wilt zijn, laat het juf Conny of juf Hilda weten. Dit kan persoonlijk of in een 
mailtje naar connytersteeg@ssba.net. Alvast bedankt.  
 
Deze week zijn we ook gestart met taakspel. De kinderen waren direct enthousiast. Ze hebben 
zelf weekbeloningen bedacht. Vraagt uw kind ernaar. 
 

mailto:connytersteeg@ssba.net


Mag ik u voorstellen? De klassenmoeders voor groep 5A zijn Wendy vd Meij (moeder van 
Quinten) en Stephanie Buijs (moeder van Amy) 

    
 Groep 5B  Vandaag hebben we afscheid genomen van Tim. Na de vakantie 

gaat hij naar een andere school, de Vlieger. We wensen hem 
daar heel veel succes en plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende week is het vakantie; het wordt mooi weer, dus dat wordt genieten. 
Toch wil ik even aandacht voor het volgende. In groep 5 wordt tijdens rekenen heel veel tijd 
besteed aan het oefenen van de tafels. Het goed kennen van die tafels is enorm belangrijk!!  
Sommige kinderen hebben niet genoeg aan de tijd op school om de tafels goed te 
automatiseren. Vandaar dit dringende verzoek er thuis echt aandacht aan te besteden. Dat kan 
spelenderwijs tussendoor, in de auto, aan tafel, op papier, achter de computer etc.  
Het rekenen op school wordt voor de kinderen zoveel makkelijker, vlotter en leuker als die 
tafels er goed ‘in’ zitten. Om maar eens wat dingen te noemen: vermenigvuldigen, delen, 
verhoudingen, breuken, procenten, verhaaltjessommen…….. 
 
Zoals al vermeld hierboven. Welke ouders willen assisteren bij de praktische verkeersles op 
donderdagmiddag 2 november. We horen het graag. 

    
  

 
Groep 6 

  
 

Lezen doen we graag, maar zeker 
als we er een lekker plekje bij 
mogen zoeken. We hebben heel 
wat griezelboeken voorbij zien 
komen deze week! 
 
Vrijdagmiddag zijn we met de klas 
naar speeltuin ‘de kooi’ geweest. 
Dit was onze beloning bij 2000 
punten!  
 
GEZOCHT: 
Wie wil ons helpen bij de 
praktische verkeersles op 
vrijdagmiddag 3 november van 
13.15 uur tot 14.15 uur?!  

    
 Groep 6/7  In de klas hebben we een griezelhoek. In die griezelhoek liggen griezelige spullen die de kinderen van 

thuis hebben meegenomen. Ook staat er in die griezelhoek leesboeken om van te griezelen. Sommige 
boeken zijn van school andere boeken hebben kinderen zelf meegelezen. Ik wil via deze weg de ouders 
bedanken voor de boeken en voor de griezelige spullen die zijn meegebracht. Fijn dat groep 6/7 mag 
lezen in die boeken en mag griezelen van en met die spullen! De kinderen hebben hun naam in die 
boeken geschreven en zullen bewaard worden in die griezelhoek! Verder hebben we deze week 



activiteiten gedaan met die griezelboeken en ben ik aan het voorlezen uit de Griezels van Roald Dahl. 
Op die manier is tijdens deze Kinderboekenweek in groep 6/7 veel aandacht geweest voor het lezen. 
Leuk! 
 
GEZOCHT: Dinsdag 21 november gaat groep 6/7 naar Museum Volkenkunde.  Zij zullen daar het 
programma ''Handelaar bij de VOC'' volgen. Daar zijn we op dit moment ook in de klas over aan het 
werk! Voor dit museumbezoek ben ik opzoek naar ouders die het leuk vinden om met ons mee te gaan 
en die willen en kunnen rijden. We zullen rond half 9 en kwart voor 9 vertrekken en ik verwacht dat we 
rond half 12 weer terug zullen zijn.  

 
    
 Groep 7  Dinsdag de 24 oktober is de Engels toets. De kinderen moeten de 3 blaadjes met woorden 

leren die een aantal weken geleden mee naar huis gegaan zijn. 
 

 
 
Lekker lui lezen. Of zoals de kinderen zelf zeggen “Chill” lezen. 
Iedereen een fijne vakantie!  

    
  

 
Groep 8A 

  
 

Laptops 
Net als groep 8B mogen wij ook zo nu en dan de laptops gebruiken. En, je raad het niet. Maar 
ook hier zijn kinderen die het fijn vinden om een muis mee te  nemen. Dat mag best. Ook zijn 
oortjes handig, enkele kinderen hebben geen koptelefoon meer op school  
 
FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 
 

    
 Groep 8B  Laptops  

Sinds kort gebruiken we laptops in de klas. Sommige 
kinderen vinden het prettig om hierbij een (kleine) 
muis te gebruiken. Ook is het handig als de kinderen 
oortjes in hun laatje hebben zodat ze deze kunnen 
gebruiken als ze bijvoorbeeld een filmpje moeten 
kijken op de laptop.  
 
Toets 
Dinsdag 24 oktober hebben de kinderen een toets voor natuur. Leer de teksten in het 
werkboek en de samenvatting! 
 
Voortgezet onderwijs 
Langzaamaan zullen de folders en informatie over de verschillende VO scholen 
binnendruppelen.   
Vrijdag hebben we de folders van het Wellant bekeken en de kinderen die geïnteresseerd 
waren mochten deze meteen mee nemen.   



 
Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim heeft eerdaags een groep 8 middag.  
Als uw kind hier wil kijken en meelopen is het mogelijk daaraan mee te doen, maar moet er 
voor 14 oktober ingeschreven worden.   
De informatie is via de volgende link te lezen:  http://opendag.rijnlands.nl/  
Wanneer uw kind daarheen wil om te kijken is het op dit moment het beste om uw kind zelf 
aan te melden in plaats van dat via de juf te doen.   
 
Andere scholen binnen de stichting Het Rijnlands Lyceum zijn:  
- Het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest  http://www.rlo.nl/  
- Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar  http://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/  
(- The International School of The Hague  http://www.ishthehague.nl/  
- Europese school Den Haag, Rijnlands Lyceum  http://www.europeanschoolthehague.nl/)  
 
De meeste scholen binnen de stichting zijn wat  meer buiten de regio waar over het algemeen 
gekeken wordt.   
Op de website van Oegstgeest en Wassenaar is, net als de website voor Sassenheim, een groep 
8 pagina te vinden met informatie en open dagen enz..   
 
Het Visser en het Bona komen altijd op school langs en zo zijn er meerdere scholen waar nog 
foldertjes en informatie over zal komen.   
 
GEZOCHT: 
Wie wil ons helpen bij de praktische verkeersles op donderdag 2 november van 11.00-12.00 
uur?! 
 

    
  

 
 
 
 
Nieuws van 
buiten de klas 

  
 
 
 
 
Data oud papier container schooljaar 2017-2018. 
 
Ook dit schooljaar zal er weer oud papier worden opgehaald voor Basisschool De Klimboom. 
De container zal op zijn bekende plek staan op het parkeerterrein bij de Gogherweide op 
onderstaande dagen: 

2017:  2018: 10 en 24 januari 

  11 en 25 oktober  7 en 21 februari 

  8 en 22  november  7, 19 en 28  maart 

  6 en 20 december  11 en 25 april 

   16 en 30 mei 

   13 en 27 juni 

   11 juli 

   1 en 22 augustus 

   5 en 19 september 

 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend, het papier in dozen of gebundeld te brengen en achterin 
de container te beginnen met stapelen. Op deze manier past er meer papier in de container en zal er 
ook minder zwerfpapier in de omgeving terechtkomen. Als de container vol is het papier niet naast 
de container plaatsen. 
Wij hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst van het oud papier! 

 
Bedankt voor uw bijdrage, Ouderraad Basisschool De Klimboom. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 28 oktober a.s. vindt er ween 
een gigantisch, grote, gezellige Halloween 
speurtocht plaats in de straten rondom de 
Europaweg en een aantal straten achter de 

Dirk….  
Heb jij ook zo gigantisch, griezellig veel zin en ben je niet 
ouder dan 12 jaar,… geef je dan nu op via dit 
email-adres:  

frandajaja.dt@gmail.com  
LET OP!  
Opgeven kan tot 22 oktober a.s. De 
avond zelf kun je je niet meer opgeven, i.v.m activiteit!  

mailto:frandajaja.dt@gmail.com


PS: ook als je broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes 
hebt, zijn ze van harte welkom!  
Vergeet deze dan niet op te geven!! Wees er snel bij, ALS 
JE DURFT!   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolkrantartikel 
 

 

Opvoeden van drukke kinderen, een hele uitdaging! 
 

 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert dit najaar de cursus ‘Aan de slag met drukke 
kinderen’ voor ouders met drukke kinderen tussen 4 en 12 jaar. De cursus start op dinsdag 24 
oktober 2017 in Leiden en is bedoeld voor ouders in de hele regio. 
 
Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht, een vorm 
van onmacht of een signaal dat een kind even niet lekker in 
zijn vel zit. De opvoeding van een druk kind is een hele 
uitdaging. Als ouder kun je je dan soms machteloos voelen. 
Je probeert van alles, maar niets lijkt te helpen.  
 
Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de 
cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen’ om jou als ouder 
van één of meer drukke kinderen een steuntje in de rug te geven. Onder leiding van twee deskundige 
docenten van het CJG leer je om het drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer hanteerbaar te 
maken, zodat het weer plezierig is om met elkaar om te gaan. Tijdens de cursus komen allerlei 
onderwerpen aan bod, zoals de oorzaken van druk gedrag, bevorderen van gewenst gedrag en  grenzen 
stellen. Er is volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en vaardigheden in 
de praktijk te brengen. 
 
Alle ouders met een druk kind in de regio Hollands Midden zijn van harte welkom! 
 
Datum en locatie  
Data: dinsdag 24 oktober, 31 oktober, 7 november en 14 november 2017  
Tijd: 19.30-21.30 uur 



Locatie:  CJG Leiden Noord 
Kosten: € 20,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). 
 
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link 
 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/start-cjg-cursus-aan-de-slag-met-drukke-kinderen-leiden/-1/1077/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus

