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Agenda
Groep 8B: excursie naar Wagenaar (geregeld door Danica en Mila)
Groep 6/7 topotoets; Groep 7 toets Engels; Groep 5A Ontdek je
talent op je instrument
Groep 5A topotoets
Nieuwsbrief nr. 35

maandag 28 mei
dinsdag 29 mei
woensdag 30 mei
donderdag 31 mei
vrijdag 1 juni

Jarigen deze
week:

de.klimboom@ssba.net
http://rkbsdeklimboom-ssba.nl

Zaterdag

26 mei

Nadine van Leeuwen
Roos Zwetsloot
Eva van Opdam
Tony Sloos
Lotte Post
Luke van den Broek
Stan van der Zwet

Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei
Donderdag 31 mei

Directie

Groep 4
Groep 6/7
Groep 4
Groep 6
Welkom op school!
Groep 6
Groep 6

Nieuws van de directeur
Cito uitslag
De uitslag van de cito eindtoets is afgelopen week aan de kinderen van groep 8 mee naar huis
gegeven. De leerlingen hebben naar verwachting goed gescoord. De gemiddelde score lag boven
het landelijk gemiddelde. Dat hebben jullie goed gedaan! Nu komt de overstap naar het
voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Jullie laatste maanden op de basisschool. Veel plezier
met de voorbereidingen voor de afscheidsavond.
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Ouderraad

Bent u enthousiast en vindt u het leuk om
betrokken te zijn bij activiteiten die de
ouderraad (OR) regelt op de school van uw
kind dan zijn wij op zoek naar u!!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe O.R. leden. Wij
zouden het fijn vinden om nu alvast kennis te maken met ouders die het leuk lijkt om in
onze OR plaats te nemen.
De OR van de Klimboom zet de leerlingen ten alle tijden centraal en zorgt ervoor dat de
leerlingen de activiteiten met veel plezier kunnen beleven.
De OR van de Klimboom organiseert daarom voor de leerlingen voornamelijk activiteiten
die een belangrijke plaats innemen naast het lespakket van school. Deze activiteiten
worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. De OR organiseert ook activiteiten om het
budget te vergroten. Een goede samenwerking tussen het team leerkrachten, de
schoolleiding, ouderraadleden en ouders is vereist.
Is de OR iets voor u? Meld u dan aan via e-mail: ordeklimboom@ssba.net of via
whatsapp: 06-40997975 (Suzanne, secretaris OR).
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via
bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad

Groep 1/2a

Deze week hebben we het o.a gehad over de weg van ons voedsel. We hebben een filmpje gekeken over
de organen, die daarvoor nodig zijn. We hebben het over gezonde en ongezonde voeding gehad. Dat gaf
gelijk een hele discussie.
Bij het thema: kriebels in je buik, hebben we het dit
keer gehad over het gezin. Wie horen allemaal bij
het gezin. Woont papa ook bij jou in huis. Kan je
twee pappa’s of twee mamma’s hebben? Wie kookt
er thuis? Wie doet jou in bad en brengt jou naar
bed?

Groep 1/2c

Groep 3

Deze week is de letter i van ik aangeleerd. Verder is onze huishoek omgetoverd tot huisartsenpraktijk. De
patiënten zijn niet alleen mensen maar ook knuffels.
Met lentekriebels hebben we het onder andere gehad over jongens en meisjes. Zien alle jongens en
meisjes er hetzelfde uit? Is er speelgoed waarmee alleen door jongens gespeeld wordt of alleen door
meisjes? Zijn er kledingstukken die zowel door meisjes als door jongens gedragen kunnen worden.

Op woensdag 23 mei gingen we met groep 3 naar het
schapenscheerdersfeest.
We vertrokken met regen maar daarna klaarde het op. We
begonnen meteen bij het scheren van het schaap. De kinderen
konden het goed zien en we zaten lekker droog. Daarna gingen
we kuikentjes en konijntjes knuffelen. Bijna alle kinderen
hebben er eentje vastgehouden. Verder naar het lekkere
kraampje. Kaas proeven ! Van de koe, het schaap en de geit.
Over de smaak waren de meningen verdeeld. Bij de
schapenboer stond een schattig lammetje. Alle kinderen
mochten het aaien nadat er
eerst een ontsnapte parkiet
bevrijd was. In de wolstraat
werd de ruwe wol gekaard
en gesponnen. Alle
kinderen mochten weven,
vingerhaken, punniken of
zelfs breien.
Daarna gingen we eten en drinken bij
het speeltuintje. Het bos vonden de
kinderen geweldig. Hutten bouwen en
lekker spelen.
Alle ouders die gereden hebben
hartelijk bedankt. We vonden het erg
gezellig met jullie.

Groep 4

Tijdens het “mandjes lezen” komen de kinderen om de beurt bij ons aan de computer om 1 minuut
woordjes te lezen. (woorden flitsen). Hierdoor proberen we het leestempo te verhogen.

Juf Jeanne geeft lessen over “kriebels in je buik”. De kinderen hebben hun geboortekaartje meegenomen
om te laten zien en ze hebben zelf ook een kaartje gemaakt.
Tijdens de tekenles hebben we naar Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns geluisterd. De
kinderen probeerden te ontdekken welk dier de componist wilde laten horen. Vervolgens hebben ze de
dieren getekend.
Op vrijdag bewegen we op muziek. Vrijdag 18 mei was ik iets te enthousiast en ben ik tot 12.15 uur
doorgegaan. Mijn excuses. De volgende keer helpen de kinderen me aan de tijd te denken.

In de week van 28 mei hebben Quinten en Lois de klassenbeurt.

Groep 5a

Dinsdag 29 mei: zwemmen?
Het zóu kunnen dat we vanwege het heel warme weer dinsdag tijdens de gymles van juf Femke
gaan zwemmen. Dit is nog niet zeker. Wilt u dinsdag zowel gym- als zwemspullen meegeven?
Donderdag 31 mei: ontdek je talent op je instrument.
 De kinderen komen op de fiets naar school
 De kinderen eten tussen de middag in de klas (zelf eten en drinken meenemen)
 12.45 uur: vertrek op de fiets naar de Harmonie
 13.15-15.15 drie workshops; de kinderen mogen drie instrumenten bespelen
 15.15: we fietsen weer terug naar school
In verband met de veiligheid zou het fijn zijn als een paar ouders met ons mee kunnen fietsen!
Laat me aub weten als u daarvoor in de gelegenheid bent.
Vrijdag 1 juni: Topotoets Nederlandse provincies en hun hoofdsteden

Groep 6

Engels
De kinderen hebben vandaag een blad mee naar huis gekregen met Engelse woordjes en
zinnetjes. Het is de bedoeling dat dit geleerd wordt van Engels naar Nederlands.
Vrijdag 1 juni is de toets.
Lekker lezen
Soms is lezen gewoon veel leuker op een andere plek…. 

Groep 6/7

Topotoets:
Donderdag 31 mei hebben de kinderen topotoets. De toets van groep 6 gaat over Limburg en de
toets van groep 7 over Italië.
Extra gymles:
Donderdag 31 mei hebben de kinderen een extra gymles. Tijdens deze gymles gaan de kinderen
oefenen voor het handbaltoernooi. Om die reden moeten de kinderen donderdag hun
gymspullen meenemen.

Groep 7

Cito Entree
De kinderen hebben deze week heel hard aan de Cito Entree gewerkt! Super gedaan!
De inzet was echt top!
Toets
31 Mei is de toets Engels. De kinderen hebben donderdag een blad meegekregen.
Museum bezoek
18 Juni gaan we naar het Museum.
Verjaardag juf
Woensdag 20 juni viert de juf haar verjaardag.

Groep 8a

Musical

!

Alle kinderen hebben een grote box/doos nodig waarin hun kleding voor hun rol in bewaard
kan worden. Dit willen we graag op school bewaren. Zorg ervoor dat de naam er ook op
staat! Het is verstandig om nu alvast te kijken welke kleding er nodig is en dit te gaan
verzamelen. Soms wordt er één en ander gekocht, maar we kunnen natuurlijk ook eerst
kijken of we van elkaar kunnen lenen of een oproep in de weekbrief kunnen zetten.

Oasen
Dinsdag is de klas naar OASEN geweest. Dat was een hele rit!

Groep 8b

Afscheidsfilm





1e Heilige
Communie
2019!

We zouden graag willen dat alle leerlingen een grote box/doos regelen waarin de kleding
kan voor hun rol van de afscheidsfilm. We willen dit graag op school bewaren. Het is
handig als elke leerling voor zichzelf alvast bekijkt welke kleding hij/zij nodig heeft en hoe
je hieraan kunt komen.
Wie kent of heeft een mooi groot scherm + beamer waarop we de afscheidsfilm af
kunnen spelen op de afscheidsavond?

Informatie 1e Heilige Communie 2019
De voorbereiding op de 1e Heilige Communie ziet er anders uit dan u misschien gewend was. In onze
parochiefederatie Clara & Franciscus werken we sinds twee jaar met Het Anker.
Op zes zondagochtenden (inclusief Eucharistieviering) gaan kinderen én ouders samen op weg naar de 1e
H. communie. Door samen te leren en óók samen te vieren worden we bemoedigd om als christen te
groeien.
Graag nodigen we ouders/verzorgers van de a.s. communicantjes uit voor een informatie-avond bij u in
de buurt om meer te vertellen over Het Anker. U kunt de avond kiezen die u het beste uitkomt.
6 juni
11 juni
13 juni
18 juni
20 juni

Zevenhoven,
Rijpwetering,
Aarlanderveen,
Roelofarendsveen,
Leimuiden,

H. Joh. Geboortekerk, Orangerie, Noordeinde 28
OLV Geboortekerk, pastorie, Pastoor vd Plaatstraat 17
H.H. Petrus en Pauluskerk, Achterom, Noordeinde 26
Petruskerk, familieruimte, Noordeinde 187
H. Joh. De Doperkerk, Pr. Hendrikzaal, W. v.d. Veldenweg 24,

U kunt binnenlopen vanaf 20.00 uur. We beginnen om 20.15 uur. De avond duurt tot 21.30 uur.
Laat alstublieft tijdig weten dat u komt, via info@rkgroenehart.nl mét vermelding van datum, locatie en
aantal personen. Lukt het u niet om op één van deze avonden te komen, stuur ons dan een berichtje.
Meer informatie vind u ook op http://rkgroenehart.nl/sacramenten/heilige-communie/
Met vriendelijke groeten, Het Anker-kernteam
Pastor Hoogenbosch

Wandel
vierdaagse

Ook dit jaar organiseert het vak weer de avond wandelvierdaagse!
Vorig jaar is de beker gewonnen door de Elckerlyc. Welke school gaat hem dit jaar winnen?? Jullie
kunnen hem winnen door met zoveel mogelijk kinderen, ouders, opa’s en oma’s voor jullie school te
laten lopen. Per kilometer kun je geld sparen voor fruit. Dit fruit zal in de kermisweek langs gebracht
worden.
De datum dat dit plaats vindt is van 5 t/m 8 juni. Als je drie van de vier avonden gelopen hebt, ontvang je
een vaantje. Je kunt elke dag starten van 18.30 tot 19.00 uur bij ‘t Veen eten en drinken langeweg 16.
De kosten zijn € 2,50 per persoon.
Het lopen is op eigen risico.
Voor vragen kunt u bellen naar Ronald Spruit: 06-10038350

Bijlagen

In de bijlage in de mail is er een flyer van de vierdaagse te
vinden en ook een flyer van de VAKantie spelen.

