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 11 november 2022  Agenda  
 Nummer 11  maandag 14 november 14.30 uur voortgangsgesprekken 

   dinsdag 15 november  
   woensdag 16 november  
   donderdag 17 november 14.30 uur voortgangsgesprekken 
   vrijdag 18 november Nieuwsbrief nr.12 
     

 Jarigen deze week:  Zondag 13 november Anay Naïr Groep 7 
   Maandag 14 november Rico van Dommelen Welkom op school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Wisseling van Intern Begeleider  
Juf Cynthia zal komende week weer starten. Op maandag start 
zij in groep 8 en op de dinsdag, woensdag en vrijdag pakt zij 
haar rol als intern begeleider weer op.  
Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van juf Marjolein. 
Vanaf de zomervakantie tot nu is zij onze intern begeleider geweest en heeft zij ervoor 
gezorgd dat de zorgtaken door gingen. Gelukkig kan zij nog een aantal momenten op 
onze school aanwezig zijn om alle zaken rondom IB goed over te dragen aan Cynthia.  
Marjolein, bedankt voor je inzet. We zullen je missen. 
 

 
Verkeerslessen 
Afgelopen week is er gestart met de verkeerslessen.  
Op het schoolplein krijgen de kinderen verschillende 
opdrachten om via een parcours te oefenen met de 
verkeersregels.  
Zonder hulp van (groot-)ouders zou dit niet mogelijk 
zijn geweest, hartelijk dank hiervoor! 
 
 
 
 

 



 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 14, donderdag 17 en woensdag 23 november staan de 
voortgangsgesprekken gepland. Fijn dat er weer een moment is om met elkaar in 
gesprek te gaan. U kunt uw gesprek via Parro inplannen. 

 
 
Sinterklaasintocht 
Zaterdag komt Sinterklaas aan in Hellevoetsluis. En 
later op de dag ook in Roelofarendsveen. Veel 
plezier tijdens de intocht. 
 

     
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x - 

vrijdag - x 
 

  
School op SEEF 

  
 SCHOOL OP SEEF  
Kinderen en oefenen in het verkeer, het blijft een 
noodzakelijke combinatie.  
Voor veel kinderen is het vaak letterlijk een kunst en 
een grote uitdaging om zich in het verkeer te begeven: 
lastige verkeersregels, auto’s die hard rijden, 
gevaarlijke kruisingen, grote vrachtwagens en bussen, 
brommers die voorbij scheuren en een grote drukte bij 
de school wanneer ze naar school of weer naar huis 
gaan. 
Het is voor kinderen van levensbelang om ervaring op te doen in het verkeer.  
Het is uiteraard vooral een taak van ouders/verzorgers om ze deze verkeerservaring te 
laten opdoen. Daarnaast proberen wij ook als school met verkeerseducatie een 
belangrijke bijdrage te leveren. De methode Verkeerskunsten voorziet in praktijklessen 
om kinderen vaardig te maken in het verkeer, zodat ze leren hoe ze veilig met 
verschillende verkeerssituaties om kunnen gaan.  
 

Drie keer per jaar staan er bij De Klimboom Praktijklessen Verkeer op het programma. 
Afgelopen week zijn de eerste lessen al gestart.  
Vraag maar eens na bij uw kind wat het gedaan en geleerd heeft. 
 

 Schoenendoosactie   Schoenendoosactie: 
Er zijn al een aantal mooi versierde en 
gevulde schoenendozen opgehaald op de 
scholen.  
Kom je zondag naar de kerk, neem dan je 
schoenendoos zelf mee. Tijdens de viering 
op zondag 13 november 2022 om 11.15 
uur in de Petruskerk zullen de 
schoenendozen verzamelen. 
Kan je niet naar de kerk komen, lever de 
schoenendoos dan uiterlijk maandag 14 
november in op Reigersingel 21. 
Neem wel eerst even telefonisch contact op (06-10297846), zodat je niet voor een 
dichte deur komt te staan. 



 
 Bestellen van 

schoolfoto’s  
 SCHOOLFOTO’S 

 
Bedankt voor de vele bestellingen van de schoolfoto’s. Deze week is 
de eerste lichting uitgedeeld. Dit betreft alle bestellingen die 
geplaatst zijn t/m 6 november. De bestellingen die daarna zijn 
geplaatst, komen met de volgende zending mee. 
 
Nog niet besteld? Aankomende week is de laatste week dat de schoolfoto’s besteld 
kunnen worden met aflevering op de Klimboom. Daarna kan er uiteraard nog steeds 
besteld worden, maar worden de foto’s bij u thuis bezorgd en daar zijn dan 
verzendkosten aan verbonden.  
 
Dus mocht u nog schoolfoto’s willen bestellen die op school worden afgeleverd, dan 
kan dit tot en met zondag 20 november. 
 
Tip: Lukt het niet om foto’s in de winkelmand te krijgen? Plaats de bestelling dan via 
een andere internetbrowser. Het is al een paar keer gebeurd dat Google Chrome de 
producten niet in de winkelmand plaatst. Maar in Firefox en Microsoft Edge gaat het 
gelukkig wel goed. Excuses voor het ongemak. 
 
 

 Sinterklaasintocht  

 
 

 



 Bericht van 
Superfitkids 

 Superfitkids 
het programma waarbij spelenderwijs sporten wordt gecombineerd met een leuke 
cursus over een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. 
Speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
met overgewicht die willen groeien naar 
een gezond gewicht! 
Superfitkids start met een Intake bij de 
kinderdiëtist en kinderfysiotherapeut.            
15 weken sporten en om de week een 
groepsbijeenkomst 

Na het groepsprogramma blijft de 
persoonlijke begeleiding van de 
kinderdiëtist en indien nodig ook bij de kinderfysiotherapeut en/of orthopedagoog.  
https://www.superfitkids.nl/ 

    
 Bericht van de 

IJsclub 
 

 
 
 
 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.superfitkids.nl%2F&data=05%7C01%7Cr.kalf%40kwadraad.nl%7C0d333f0680064dce2fe808dac0d85fef%7C04e5b0d8098445c4b9c7eb4d890eb55b%7C0%7C0%7C638034332795537148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5VgtnOd%2FxrSBUwYhu7eECburpQZ5prssZa3wTtc1Kvw%3D&reserved=0

