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Nummer

Agenda
maandag 6 september
dinsdag 7 september
woensdag 8 september
donderdag 9 september
vrijdag 10 september

Jarigen deze week:

zaterdag 4 september
maandag 6 september
dinsdag 7 september
woensdag 8 september
donderdag 9 september
vrijdag 10 september

Directie

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

Informatieavond groep 3
Kennismakingsgesprekken groep 4 - 8
Nieuwsbrief nr. 2
Eyüp Kokangül
groep 4
Juf Anne
Gavin van den Berg groep 5
Olea van den Broek groep 3
Levi Hoogenboom
groep 3
Yara van den Ing
groep 3
Chris van der Heden groep 1-2 a

Nieuws van de directeur
Start van het schooljaar
De eerste schoolweek zit er alweer op! Een nieuw jaar met een nieuwe leerkracht of
met nieuwe leerkrachten, dat is altijd spannend. Er zijn ook een aantal nieuwe kinderen
bij ons op school gestart, zowel in groep 1 als ook in de andere groepen. We heten al
deze kinderen van harte welkom bij ons op school en wensen hen een fijne en leerzame
tijd toe op De Klimboom.
Gouden weken
De eerste weken in een schooljaar noemen wij de ‘gouden weken’. Deze weken staan
vooral in het teken om kennis te maken met elkaar en om een
fijne groep te creëren. Dan is het belangrijk dat je weet wat je
aan elkaar hebt, wat de afspraken zijn en hoe je samen kunt
bouwen aan een goede sfeer in de klas. In de verschillende
groepen worden daarom veel klassenbouwers gedaan. Deze
werkvormen zijn bedoeld voor de hele klas. Door deze
activiteiten ontstaat een gevoel van veiligheid en bereidheid om
met elkaar samen te werken. Het klimaat in de groep wordt hier
positief door beïnvloed.

Informatieavonden en kennismakingsgesprekken
Wat fijn dat de informatieavond (groep 1 t/m 3) en de
kennismakingsgesprekken (groep 4 t/m 8) kunnen doorgaan.
Natuurlijk is het belangrijk om tijdens uw bezoek de algemeen
geldende corona-maatregelen omtrent hygiëne en afstand in
acht te nemen. Ook vragen wij u om vooraf aan uw bezoek uw
gezondheid te checken (zie bijlage bij deze nieuwsbrief).
Noodformulier
In geval van nood is het handig om snel de juiste
telefoonnummers bij de hand te hebben.
Misschien is er iets veranderd voor uw kind(eren)?
Bij de nieuwbrief komt een blanco noodformulier mee, om uit te printen en in te vullen
als dat nodig is.
Fruitdagen
Tijdens de kleine pauze hebben de kinderen iets te drinken en een klein hapje bij zich.
Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen. Dit betekent dat de kinderen allemaal fruit
mee naar school nemen.
Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Anker werkgroep
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1e H. Communie 2022
Informatie avonden:
➢ 13 sept. pastorie Adrianuskerk
Langeraar, 20.00 u.
➢ 20 sept. familieruimte, Petruskerk,
Roelofarendsveen, 20.00 u.

Aanmelding vóór 10 september
op www.rkgroenehart.nl/het-anker/
Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus

