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Agenda
maandag 23 november
dinsdag 24 november
woensdag 25 november
donderdag 26 november
vrijdag 27 november

Jarigen deze week:

zondag 22 november
dinsdag 24 november

Directie

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

Voortgangs- en adviesgesprekken
20.00 uur MR vergadering
Schoenen zetten!
Adviesgesprekken
Voortgangs- en adviesgesprekken
Nieuwsbrief nr. 12
Samuel Kibrab
groep 3
Sebbe Kooy
groep 3
Fabian van Veen groep 6

Nieuws van de directeur
Voortgang- en advies gesprekken
De komende week zullen deze gesprekken via Teams plaatsvinden. Het is goed
wanneer ouders en leerkrachten (en bij de midden- en bovenbouw ook kinderen) met
elkaar afstemmen hoe het gaat op school. Het is zeker niet ideaal dat deze gesprekken
online gevoerd moeten worden, maar het is helaas niet anders. Er wordt nog steeds
aan ons allen gevraagd om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en dat
doen we dan ook.
Stichting Vrienden van De Klimboom
Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen dat de Stichting nog steeds op zoek is naar
enthousiaste ouders. Wellicht bent u de persoon waarnaar gezocht wordt?
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Schoenzetten
Woensdag 25 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Het is belangrijk dat
de kinderen dan een gymschoen, pantoffel of een extra schoen meenemen naar school.
Zou u de schoen kunnen voorzien van naam.
Pietengym
De kleuters hebben op woensdag 25 november en donderdag 26 november Pietengym.
Zij mogen deze dagen verkleed naar school komen als Piet of Sint. De groepen 3 en 4
hebben een week later de Pietengym, informatie hierover volgt in de volgende
nieuwsbrief.

Stichting Vrienden
van De Klimboom

HERHAALDE OPROEP!
GEZOCHT:
Probleemloos naar de toekomst kijken...
vandaar dat ik, de secretaris, vanaf deze plek een oproep aan je doe. We zijn als
stichting Vrienden van de Klimboom op zoek naar helpende handen, want de voorzitter
en penningmeester stoppen er na dit schooljaar mee. We zijn dus op zoek naar

enthousiaste ouders die ons wil helpen. Je hoeft geen expert te zijn. Een beetje gevoel
voor cijfers en de wil om met de rest van de club de klus te klaren, is genoeg. Maar wil
je liever voorzitter zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Je bent dan het aanspreekpunt voor
de stichting en zit de overleggen voor. En om het nog gemakkelijker te maken om een
steentje bij te dragen, je kunt ook voor de functie van secretaris gaan als je beter bent
in het voorbereiden van de vergaderingen. Met de functies is namelijk te schuiven. Heb
je interesse of wil je eerst wat meer informatie? Stuur even een mailtje
naar: bestuurvvdk@ssba.net of app/bel me even
René van der Pouw Kraan 06-46809365.

