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Agenda
maandag 23 april
dinsdag 24 april
woensdag 25 april
donderdag 26 april
vrijdag 27 april
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Zaterdag 21 april
Zondag 22 april

Maandag 23 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april

Juf Loes start vandaag in groep 4
Toets aardrijkskunde groep 6
Groep 6 & 6/7 Techniekles
Groep 8B toets Aardrijkskunde
Groep 8B excursie Oasen
Groep 7 en 8B toets Engels
Laatste schooldag voor de meivakantie!
Nieuwsbrief nr. 32
Vrij! Koningsdag!

Nynthe Meijnders
Bas van Delft
Sam Minneboo
Jens van der Salm
Livia Straathof
Marloes van Rijn
Julia de Jeu
Ruben Bijman

Groep 6/7
Groep 8A
Groep 1/2B
Groep 1/2B
Welkom op School!
Groep 6/7
Groep 7
Groep 7

Directie

Nieuws van de directeur
Meester Harry
We zijn blij om te zien dat meester Harry zijn werkzaamheden weer rustig aan het opbouwen is.
Na de meivakantie zal Harry op maandag en vrijdag voor de klas staan. Juf Janneke zal dan op
dinsdag, woensdag en donderdag de klas onder haar hoede nemen.
Groep 4
Afgelopen woensdag heeft juf Astrid afscheid genomen. We wensen haar veel succes in haar
nieuwe baan! Volgende week start juf Loes op maandag en donderdag in groep 4. Juf Jeanne zal
de komende tijd op dinsdag en woensdag werken en juf Loes vult dan de andere dagen in. We
wensen juf Loes veel plezier toe in groep 4!
Gevonden voorwerpen
Zoals voor elke vakantie worden de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode weer
uitgestald in de handvaardigheidsruimte. U kunt woensdag en donderdagochtend een kijkje
nemen of daar nog jassen, tassen, gymkleren, trommels, bekers enz. van uw kind(-eren) bij
zitten. Wat niet opgehaald wordt, gaat naar een goed doel.
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Het schoolplein van De Klimboom
Na de zomervakantie is mijn dochter gestart op De Klimboom. Ze heeft het erg naar haar zin, bij de juf en
in haar klas. Maar één ding kwam steeds terug: “Het schoolplein”. Zij kon samen met de andere kinderen
niet lekker buiten spelen. Ik denk dat wij aan elkaar niet hoeven uit te legen dat het speelkwartier
belangrijk is voor het verder verloop van de dag in de groep!
Wat konden we hier aan doen? Het plein opknappen? We hebben onze stoute schoenen aangetrokken
en samen zijn we naar de juf gegaan om te vragen of we mee mochten denken over een nieuwe indeling
van het schoolplein. De juf heeft dit in het team besproken.
Dit plan werd door het team van De Klimboom positief ontvangen.
Daarna is de juf met groep 6-7 gaan kijken naar de positieve en negatieve punten van het schoolplein.
Daarbij is vooral gekeken naar de vraag: Hoe willen we dat het schoolplein er uit gaat zien?
Afgelopen woensdag mochten Giulia en Roos Z. samen met de juf aan Ariaan Bohnen (College van
Bestuur) en juf Jenny vertellen wat de positieve en negatieve punten van dit schoolplein zijn. Het was
goed om te merken dat de kinderen serieus werden genomen en dat alle wensen omtrent het
schoolplein goed werden ontvangen.
We mogen onze ideeën verder uitwerken. We willen o.a. borden plaatsen bij het voetpad dat naast het
plein loopt bij de hoofdingang. Iedereen die langs fietst of wandelt wordt dan duidelijk gewaarschuwd,
dat kinderen het voetpad op kunnen rennen tijdens het speelkwartier. Het fietsenhok op het plein willen
we verwijderen en een andere mogelijkheid creëren om de fietsen te plaatsen, zodat er meer ruimte om
te spelen overblijft op het schoolplein. In de bosjes willen we een bospad aanleggen, zodat kinderen daar
ook speelgelegenheid krijgen. En zo zijn er nog meer ideeën.
Er mag bijvoorbeeld materiaal aangeschaft worden dat meegenomen kan worden naar de nieuwbouw.
Om deze plannen te kunnen realiseren is natuurlijk alle hulp van harte welkom!
Heeft u ervaring met het inrichten van pleinen, tuinen. En wilt u graag mee denken. Laat het weten aan
Juf Jenny.
Saskia (moeder van Roos Z.)

Groep 1/2a

We hebben deze week weer hard gewerkt over het thema water. Bij een opdracht moesten de kinderen
een huis voor Octopus bouwen. Dit was het resultaat:

Volgende week donderdag is het weer speelgoedmiddag!!
Wat was het een leuke sportdag. Mede dankzij al die lieve ouders, die wilde komen helpen.
BEDANKT!!!

Groep 1/2c

Vandaag sportdag gehad. Wat hadden we mooi weer en wat was het gezellig! Alle ouders die
geholpenen hebben, bedankt voor jullie hulp!

Volgende week donderdag is het weer speelgoedmiddag!!

Groep 3
Sportdag
Mooi weer en meer dan genoeg hulp!!
Na de openingsdans Fitlala kon de sportochtend
beginnen.
De kinderen, eerst fanatiek, later warm en moe,
hebben genoten.
Begeleiders van de groepjes en mensen van de OR
super bedankt voor jullie hulp.

Groep 4

Afscheid van juf Astrid:
Afgelopen woensdag heeft juf Astrid afscheid genomen van de kinderen van groep vier. De ochtend was
heel feestelijk en gezellig maar ook wel emotioneel. Veel kinderen konden hun tranen niet meer
bedwingen. Majella en Karin hebben de after tea party verzorgd. Heerlijke zelfgebakken cake, brownies
en koekjes. Nogmaals bedankt voor jullie hulp! We willen Astrid bedanken voor al haar inzet, liefde en
vakbekwaamheid en we wensen haar een goede start toe bij ‘Derec’, het detacheringsbureau in
Amsterdam! Gelukkig heeft ze beloofd nog eens langs te komen samen met Liam!
Koningsspelen 2018:
Na de oproep via de mail hebben jullie massaal gereageerd om te komen helpen bij de sportdag. Hartelijk
dank daarvoor want zonder jullie hulp was het niet gelukt. De dag was zeer geslaagd mede door de
aanwezigheid van dat heerlijke zonnetje.
Maandag en donderdag staat juf Loes voor de klas. We wensen haar alvast een goede start toe!
Klassenbeurt volgende week:
Lotte en Lizzy

Groep 5 t/m 8

Ook groep 5 t/m 8 hebben sportdag gehad vandaag. Wat was
het onwijs leuk en wat hebben de kinderen hard gesport!
De foto’s die het bewijzen staan al op facebook.
Ouders die geholpen hebben: onwijs bedankt!!!
Zonder jullie hadden we het niet gered dit jaar. Bedankt!

Groep 5b

De kinderen van groep 5b waren donderdagmiddag op bezoek in het muziekcentrum van Liefde
Voor Harmonie voor het project ‘Ontdek je talent op een instrument’. En dat deden ze …..

Groep 6

Gezien het lekkere weer van de afgelopen week, hebben we woensdagochtend lekker even buiten
gewerkt. Heerlijk in het zonnetje….

Aardrijkskunde
Maandag 23 april maken we de aardrijkskunde toets.
Techniek
Dinsdagochtend hebben we een techniek ochtend. Er worden verschillende onderdelen uitgezet door
een techniek coach. We zijn erg benieuwd!
Gymmen
We gaan weer gymmen op onze oude tijd: van 11.15 uur tot 12.00 uur. Dat betekent dat de kinderen
vanuit de gym direct naar huis kunnen.

Groep 6/7

Theoretisch verkeersexamen
De kinderen van groep 7 hebben woensdag theoretisch verkeersexamen gemaakt. Ze zijn
allemaal geslaagd. Hierperdepiep hoeraaa! Gefeliciteerd groep 7. Jullie hebben er hard voor
gewerkt.
Schoolplein
Deze week hebben we ideeën bedacht voor een nieuw schoolplein. We hebben met elkaar
gebrainstormd en een plattegrond gemaakt. Roos Zwetsloot en Giuila mochten de plattegrond
aan Ariaan (College van Bestuur) presenteren. Ariaan was enthousiast over de ideeën. We gaan
hier nu verder aan werken. Dit wordt vervolgd….
Techniek
Dinsdagmiddag hebben we een techniek middag. Dick van der Hulst komt dan in de klas allerlei
technische proefjes uitvoeren met de kinderen. Ik ben nog op zoek naar twee ouders die het
leuk vinden om te komen helpen!

Groep 7

Theoretisch verkeersexamen
Iedereen is geslaagd! Super goed gedaan! Nu op naar het praktische examen!
Toetsen
Donderdag 26 april is de Engels toets over het liedje van David Guetta. De kinderen hebben een
blad meegekregen.
Taakspel
Volgende week is de maandbeloning.
Buiten lezen, omdat het wel erg lekker weer was.

Groep 8a

Cito Eindtoets
Wat is er onwijs hard gewerkt deze week. De citotoets in dan echt eindelijk voorbij! Wat een top inzet en
concentratie, het was een hele opgaaf, maar jullie zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.
Als afsluiter een broodje kroket of frikandel bij de juf, gezellig!

Nog maar een paar weken en dan vliegen jullie
uit. Maar laten we eerst maar starten met de
musical, we moeten natuurlijk iets fantastisch
gaan neerzetten. Nemen jullie maandag allemaal
het musicalboekje weer mee naar school, dan
kunnen jullie maandag met juf Corene dan toch
echt gaan beginnen!
Toets
24 april hebben jullie de aardrijkskunde toets.
Excursies:
18 mei Avifauna
22 mei Excursie Oasen

Groep 8b

Cito Eindtoets

Wat is er ontzettend hard gewerkt deze week! Grote complimenten voor jullie inzet en concentratie,
want wat hebben jullie je best gedaan!
Please fasten your seatbelts, want nu is toch echt het allerallerallerlaatste stukje van groep 8
aangebroken. En die tijd vliegt voorbij, let maar op! Na de meivakantie gaan we hard aan de slag met alle
voorbereidingen van het afscheid. Nog eventjes en dan…
Oasen
Komende dinsdag, 24 april, gaan we met de klas op excursie naar het
drinkwaterzuiveringsstation van Oasen. We gaan om 12.00 uur met een
bus naar Langerak. Daar volgen we de les ‘Hoe wordt drinkwater
gemaakt?’. Om ongeveer 16.15 uur (laat dus!!!) zijn we weer terug op
school.
De kinderen lunchen die dag in de klas, dus iedereen moet een
lunchpakket meenemen!
Toets
aardrijkskunde thema 4 (geen topo): dinsdag 24 april
Engels song 7: donderdag 26 april
Koningsspelen
Het was een gezellige, sportieve en zonnige ochtend! De kinderen hebben laten zien dat ze heel goed een
groepje kinderen kunnen begeleiden. Toppers!
Donderdag 26 april
Ellen Deckers zal deze dag voor groep 8b staan want juf Hanneke is deze dag afwezig.

Dodenherdenking

Beste ouders,
Op vrijdagavond 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats.
Al een aantal jaren gebeurt dit op de Noordhoek te Roelofarendsveen tegenover het
Monument voor de Gevallenen.
Alle Nederlanders worden herdacht die in oorlogssituaties of bij vredesmissies zijn omgekomen sinds de
Tweede Wereldoorlog. Veel inwoners doen hier aan mee door te zingen in het gelegenheidskoor, mee te
spelen in muziekverenigingen Door Gunst Verkregen en Liefde voor Harmonie, als leerlingen van het
Bonaventuracollege, als leerlingen van basisschool de Klimboom en veel leden van het Oranjecomité.
De herdenking begint om 19.00 uur.
Ondanks dat 4 mei vaak in een vakantie valt hopen we dat u er met uw kinderen aandacht aan wilt
besteden of waar ook de herdenking bezoekt, uiteraard het liefst in Roelofarendsveen.

Hanepoelloop
47ste HANEPOELLOOP
Hallo jongens en meisjes.
Zoals jullie misschien al weten organiseert s.v. ROAC ook dit jaar weer een prestatieloop.
Deze wordt georganiseerd op HEMELVAARTSDAG en dat is dit jaar op 10 mei 2018.
Het is een prestatieloop met 4 afstanden, 5 en 10 km, 10 Engelse mijl en voor kinderen t/m 12
jaar is er de 2,5 km.
Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgenodigd om
op 10 mei naar het HERTOGSPARK in Rijpwetering te komen om deel te nemen aan de
47ste HANEPOELLOOP.
Deelname aan de 2,5 km kost € 2,00. De start is om 10.15 uur en inschrijven kan vanaf 09.30
uur in het clubgebouw van s.v. ROAC. (Wees ruim op tijd aanwezig.)
Er zijn diverse prijzen te winnen en voor alle lopertjes is er een leuk aandenken.
Tot ziens op Hemelvaartsdag!
Voor meer informatie: www.svroac.nl/hanepoelloop
of bij de heer J. Hogenboom, 071-5018153

Betreft: GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

Dodenherdenking
PERSBERICHT M.B.T. DE DODENHERDENKING VRIJDAGAVOND 4 MEI 2018 te Roelofarendsveen.
Vrijdagdagavond 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats om alle Nederlanders te
herdenken die in oorlogssituaties of bij vredesmissies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
In de gemeente Kaag en Braassem gebeurt dat bij de Monumenten voor de Gevallenen in Woubrugge,
Leimuiden, de Kaag/Buitenkaag en Roelofarendsveen.
In Roelofarendsveen worden vanaf 2012 al die gevallenen herdacht met een herdenking op de
Noordhoek bij het gemeentehuis tegenover het Monument voor de Gevallenen.
Deze herdenking begint om 19.00 uur.
Het thema van dit jaar is: “Geef vrijheid door – 2018 – Jaar van verzet”.
Ook dit jaar is er een gelegenheidskoor (waaraan iedereen kan/mag meedoen) dat o.l.v. Linda van der
Lip (van koor FF-Anders) en muziekvereniging Door Gunst Verkregen passende eigentijdse liederen zingt,
terwijl muziekvereniging Liefde voor Harmonie dit jaar m.n. de muzikale stukken voor haar rekening
neemt. Om het geluid van het koor in de open lucht goed te laten weerkaatsen, zal er ook dit jaar een
“zwarte” vrachtauto achter het koor komen te staan en is er extra aandacht voor geluidsversterking.
Burgemeester Marina van der Velde-Mentink en Erwin de Mooij zullen het woord voeren. Onze
burgemeester zal m.n. het thema belichten en Erwin de Mooij belicht de rol van het plaatselijke verzet,
o.a. bij het in veiligheid brengen en laten onderduiken van de bemanningsleden van de neergestorte
Amerikaanse B-17 bommenwerper “Jayhawk”.
Leerlingen van het Bonaventuracollege lezen zelfgemaakte gedichten voor, kinderen van R.K. Basisschool
De Klimboom assisteren bij het leggen van bloemen bij het Monument en leden van Oranjecomité Juliana
leveren voor, tijdens en na de herdenking veel hand- en spandiensten (stoelen, boekjes, wegomleidingen,
e.d.).
Om 20.00 uur is er twee minuten stilte, waarna het Wilhelmus wordt gezongen en de kransen en
bloemstukken bij het Monument worden gelegd. Iedereen kan zelf ook een bloem/bloemen neerleggen.
Daarna is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis voor een kopje koffie of thee.
Met ieders inzet hopen wij weer op een plechtige herdenking.

