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 2017  Agenda  
 Nummer 10  Maandag   - 

 3 november  Dinsdag    Voortgangsgesprekken groep 4 en groep 6-7 
   Woensdag    Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
   Donderdag    Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
   Vrijdag    Nieuwsbrief nr. 11 
     
     
    
 Jarigen deze 

week: 
 

 Di 7 november Sjoerd van Es Groep 6 
 Jasmijn Los Groep 5A 
Woe 8 november Juf Angela Groep 1/2B 
Do 9 november Martien van Benten Groep 6/7 
Vr 10 november Annelies van Ruiten Groep 6/7 

 

    
 Directie:  Nieuws van de directeur 

Doppen sparen voor KIKA 
De mevrouw die de doppen altijd op kwam halen, is hier mee gestopt. Vanaf nu sparen wij dan 
ook geen doppen meer. 
 
Laptops 
De laptops en tablets worden regelmatig in de verschillende groepen ingezet. De 

kinderen hebben de afgelopen week “Klimboom-oortjes” 
ontvangen en nu heeft iedereen dus zijn/haar eigen 
koptelefoon. 
Het is mooi om te zien hoe enthousiast leerlingen en 
leerkrachten zijn, wanneer de hele klas tegelijk digitaal 
kan werken.  
Voortgangsgesprekken 
Komende week zullen de voortgangsgesprekken gehouden worden.  Wilt u 

ervoor zorgen dat u het invulblad thuis samen met uw kind bespreekt en invult? Dan is er voldoende 
gespreksstof. 
 
Portretfoto’s 
Vrijdag 10 november aan het einde van de ochtend komt de schoolfotograaf langs. Hij zal dan de 
kinderen fotograferen die de vorige keer afwezig waren en sommige foto’s worden overgemaakt. 
 
Jaarkalender 
De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie (22 december) zal er ’s middags géén school zijn. Dit staat niet 
in de jaarkalender vermeld. Noteert u dit even in uw agenda? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Afwezigheid Sacha 
Allereerst wil ik de kinderen en ouders bedanken voor de heerlijke taart en de kaarten die ik heb 
ontvangen, dat doet me goed. 
 
Op dit moment zet ik heel kleine stapjes om mijn energie en plezier voor dingen weer terug te krijgen, 
een proces dat meer tijd vraagt dan dat ik eigenlijk gehoopt had.  
 
Ik merk dat ik nog veel rust nodig heb, maar dat ik soms zo maar ineens ergens van kan genieten. 
  
Het advies om vooral veel te bewegen, naar buiten te gaan en vooral ook dingen te doen die mij energie 
geven staat nog steeds en zal mij zeker helpen de volgende stap te kunnen maken.  
 
Groet, Sacha 

 
 Aanwezigheid   Directeur Meester 

Ronald 
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Administratie  

maandag x  x x   
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woensdag x   x   

donderdag x x x  x x 

vrijdag x      
 

    
    

CLS op De Klimboom 
Zoals u waarschijnlijk wel weet werken wij op De Klimboom met 
Coöperatieve Leerstrategieën.  
Naast de collega’s die hier al ervaring mee hebben, krijgen de 
collega’s die minder ervaren zijn dit schooljaar scholing over 
Coöperatief Leren. Zo kunnen alle kinderen van onze school 
genieten van leuke en leerzame lessen, waarbij ALLE kinderen 
betrokken zijn! 

 
Eén onderdeel van Coöperatief Leren is het werken met didactische structuren, makkelijker 
gezegd: werkvormen.  
Bij het voorbereiden van de lessen kijken de leerkrachten welke lesstof 
coöperatief kan worden geoefend. Er worden opdrachten in bijvoorbeeld 
het werkboek vervangen door een Coöperatieve werkvorm en dus wordt 
die opdracht in het werkboek niet ingevuld.   
Dit betekent dat uw kind werkboeken mee naar huis krijgt die niet 
volledig zijn ingevuld.  
Geen paniek, uw kind heeft de lege opdrachten wel geoefend, alleen op 
een andere, leukere manier!  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 Groep 1/2A  School op Seef 

Wat hebben ze weer hun best gedaan. En hulpouders bedankt. Zonder jullie had dit niet gekund. 
 

     
 

   
Het zou fijn zijn als u samen met uw kind blijft oefenen met veilig oversteken. Wachten bij de 
stoeprand. Kijk links, rechts en nog een keer links. Geen verkeer, rustig oversteken. Ook tijdens het 
oversteken blijven kijken. 

 
    
 Groep 3  Op maandag 6 november heeft groep 3 

een dansvoorstelling. 
De kinderen zijn zelf ook al druk bezig 
geweest met oefenen. 
We zijn er klaar voor! 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fietsen over een smal pad, een noodstop maken, slalom fietsen, wachten voor een 
verkeerslicht. 
Wat hebben we veel geleerd. 
Dank aan onze hulpouders; Edyta, Bernard en Monica. En natuurlijk ook de verkeersouder 
Colinda en verkeersleerkracht Merina mogen we niet vergeten. 
 
 
 

  
 

 
 



 
 

 Groep 4   
School op Seef: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vandaag hebben we onze fietskunsten op het plein laten zien. We willen de hulpouders Karin, Sandra 
en Marijn hartelijk bedanken voor hun hulp! En Colinda bedankt voor het algehele overzicht van deze 
les. 
 

 
 
Deze week hebben alle kinderen van groep vier oortjes gekregen om op de 
tablet te kunnen werken. Prachtig verpakt in een oranje doosje met naam van 
het kind en met label van de school! 
 
klassenbeurt volgende week: Eva en Lars 

 

 

    
 Groep 5A  

 
  

 
 
 
 

 

 



 
 Groep 5B  Best lastig die kleine bochten maken met een grote fiets, maar jullie hebben het goed gedaan 

groep 5! Bedankt Danielle, Linda en Kristie! 
    
 Groep 6   

Paddenstoelen in de klas 

Wij kweken onze eigen champignons. De 
schimmels groeien al lekker door, maar het is 
nog even afwachten tot het paddenstoelen 
worden. 
We hebben deze week wel alvast gekeken hoe 
champignons er van binnen uit ziet, hoe ze 
ruiken en sommigen hebben het ook geproefd!  
 
Geschiedenis 
Volgende week donderdag 9 november maken 
we de geschiedenistoets! De kinderen hebben 
vrijdag een samenvatting meegekregen. 
 

 
 

    
 Groep 6/7  Een aantal weken geleden hebben de kinderen een vredesposter gemaakt. Een aantal 

kinderen zijn zelfs thuis hiermee aan de slag gegaan. Deze week hebben we gekozen welke 
poster doorgaat naar de volgende ronde. De kinderen hebben de poster van Giulia gekozen. 
Leuk! 
 
Maandag 6 november hebben de kinderen de Engelse toets. Afgelopen maandag hebben de 
kinderen de leerstof hiervoor mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen 
vooral van Engels naar Nederlands leren. Maar.. het kan geen kwaad om het ook andersom te 
leren. Dit kan namelijk altijd handig zijn voor de toekomst! 
 

    
 Groep 7  Deze week hebben de kinderen heel hard gewerkt. We hebben de 2de rekentoets gemaakt. 

Verder hebben ze de toets van nieuwsbegrip gemaakt. Als laatste de taaltoets. Goed gedaan! 
 
De kinderen hebben vorige week heel hard gewerkt aan de prachtige herfstpatronen. Ze 
moesten met wasco tekenen, met lijm de vakken maken en daarna met ecoline 
overschilderen. 

    
 

  
 

  
 



 
Groep 8A 

 
Googermolen 
Jeej! Ook wij zijn uitgenodigd om de Googermolen te 
bezoeken. Wij mogen 11 december langs komen. We moeten 
alleen wel in twee groepen omdat we natuurlijk zo’n gezellig 
grote groep zijn.  
Het eerste bezoek staat gepland vanaf 9.00 en zal een uur tot 
anderhalf uur duren. De ene helft van de klas mag naar de 
molen en de andere helft zal gezellig bij 8B in de klas zitten.  
Het tweede bezoek staat gepland vanaf 10.30 en zal ook een 
uur tot anderhalf uur duren. De ene helft moet dus om 10.30 
klaar staat terwijl de andere helft met de ouders weer naar 
school gaat, naar 8B.  
Omdat er vier ouders per groep nodig zijn, heb ik acht ouders 
nodig die kunnen helpen. 4 voor de eerste groep  en vier voor 
de tweede groep zodat de kinderen ook niet alleen heen en 
weer hoeven fietsen.  

Wie o wie wil er met ons mee?! Aanmelden kan via de mail.  
 

Toetsen 
Aankomende maandag gaan we de cito toetsen afmaken die nog afgemaakt moeten worden. 
De kinderen hebben hard gewerkt, maar we hebben nog de laatste puntjes op de i te zetten.  
 
Vrijdag hebben we de grote aardrijkskunde toets. Succes met leren.  
 
Maandag krijgen jullie het leerblad mee voor het Engels SO. 
 
Zorg dat je maandag alle spullen mee hebt voor het proefje!!! 

    
 Groep 8B  Hoera! De Googermolen bestaat dit jaar 

300 jaar! 
Om dit te vieren zijn wij op 27 november 
zijn uitgenodigd om de Googermolen te 
bezoeken.   
Het bezoek staat gepland vanaf 13.30 uur 
en zal een uur tot anderhalf uur duren.   
We vertrekken om 13.15 uur met de fiets 
vanaf school.  De kinderen moeten dus 
deze dag hun fiets meenemen.  
Wij zijn op zoek naar 3 ouders die het leuk 
vinden om gezellig met ons mee te gaan.   
Wie o wie meldt zich aan? Aanmelden kan 
via de mail.  
 
Toets 
Donderdag 16 september hebben de kinderen een toets van geschiedenis. 
 

    
 Kwink  In de bijlage is de tweede ouderbrief van Kwink te lezen! 

 
 


