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Agenda
maandag 9 december
dinsdag 10 december
woensdag 11 december
donderdag 12 december
vrijdag 13 december

Adviesgesprekken groepen 8
Adviesgesprekken groepen 8

Zaterdag 7 december
Maandag 9 december
Dinsdag 10 december

Nienke Kerkvliet
groep 6
Filip Pietrzak
groep 5
Annelinde Straathof groep 3

Nieuwsbrief nr. 14

Nieuws van de directeur
Sint
Vol spanning stond iedereen in de gemeenschappelijke hal liedjes te zingen om Sint welkom te
heten.
Maar….het duurde wel lang. We werden gebeld door Sinterklaas, hij vertelde erg geschrokken
te zijn. Er was een ongeluk geweest en de auto van Sint zat flink in elkaar.
Maar gelukkig was er een auto beschikbaar van bergingsbedrijf H. van der Vliet. Zij konden Sint
helpen om naar onze school te komen.
Wij zijn met zijn allen naar buiten gegaan om Sint en de Pieten op te wachten. Na enige tijd
kwam daar de bergingsauto met de kapotte auto en met Sint en Pieten.
Max uit groep 1-2B was helemaal verrast: zijn vader was de chauffeur van Sinterklaas!
Wat een geluk dat H. van der Vliet de auto van Sint kon vervoeren en hem naar ons kon
brengen.
Zo kon het Sinterklaasfeest toch nog doorgaan.
Het was een gezellige dag en Sint heeft alle groepen kunnen bezoeken.
Er was deze dag volop hulp van de Ouderraad en verschillende hulpouders. Dank jullie wel!

Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Herinnering betalen ouderbijdrage
Net na de herfstvakantie is een aantal ouders per brief gevraagd of zij de ouderbijdrage
van dit schooljaar zelf willen overmaken. Op dit moment zijn er 27 ouderbijdragen nog
niet betaald. Wilt u de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk betalen als u dat nog niet
gedaan hebt!
U kunt het bedrag van € 32,50 overmaken naar: NL21RABO0137362153 ten name van
Stichting Vrienden van de Klimboom. S.v.p. onder vermelding van: Ouderbijdrage 2019
+ de naam van uw kind. Dank voor uw medewerking.

Terug op school

Niet fietsen op
plein

Vertrouwde gezichten terug
Na de kerstvakantie komt juf Natalie weer terug van haar verlof en zal juf Astrid Witteman ons
team komen versterken.
Zij zal op donderdag en vrijdag naast juf Linda in groep 1-2A staan. Op woensdag zal zij samen
met juf Natalie het bouwcoördinatorschap invulling geven Juf Astrid als bouwcoördinator van
de onderbouw en juf Natalie als bouwcoördinator van de bovenbouw.
NIET fietsen op het schoolplein
Eigenlijk weet iedereen wel, dat er op het schoolplein NIET gefietst mag worden.
Want het is een plein, waar kinderen veilig naar school kunnen lopen en kunnen spelen, zonder
omver gefietst te worden.
Toch sluipt het er af en toe weer in en moet er vaker gewaarschuwd worden.
Laten wij als volwassenen het goede voorbeeld geven en met zijn allen weer goed op letten dat
er gelópen wordt, met de fiets aan de hand.

