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 21 januari 2022  Agenda  
 Nummer 17  maandag 24 januari 20.00 uur MR vergadering via Teams. 

   dinsdag 25 januari  
   woensdag 26 januari  Start Nationale Voorleesdagen 
   donderdag 27 januari  
   vrijdag 28 januari Nieuwsbrief nr. 18 
     

 Jarigen deze week:  zondag 23 januari Isa van Emmerik              groep 6 
   maandag 24 januari Evy Pont                            Welkom op school! 

Linde van der Weijden   Welkom op school! 
Lily Yang                            groep 3 

   vrijdag 28 januari Juf Leonie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Directie  Nieuws van de directeur 
Cito midden toetsen 
In januari worden ieder jaar de cito midden toetsen 
afgenomen. Op dit moment zijn we hier op school 
druk mee bezig. Vanaf groep 3 worden er op 
verschillende vakgebieden getoetst om zo de 
ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. 
 
Versoepelingen? 
De kinderen blijven tot nu toe steeds thuis met Corona gerelateerde klachten. Ook 
gaan kinderen in quarantaine wanneer zij zelf positief getest zijn (ook als ze geen 
klachten hebben) of als zij in nauw contact zijn geweest met een ander positief besmet 
persoon. Kinderen die minder dan acht weken geleden Corona besmet zijn geweest of 
gevaccineerd zijn, kunnen wel naar school, mits er voldoende leerkrachten zijn.  
Wij doen er alles aan om de groepen bezet te houden en om zo goed mogelijk kwaliteit 
van onderwijs te leveren. 
We horen volop verhalen over eventuele versoepelingen m.b.t. de quarantaine-regels 
binnen het basisonderwijs. We wachten de volgende persconferentie af. 
 



 
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x  

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag -  
 

    
 Even voorstellen  Beste allemaal, 

 
Graag wil ik mijzelf voorstellen. 
Mijn naam is Melissa en sinds december 2021 ben ik werkzaam als 
onderwijsondersteuner op De Klimboom. 
Hiervoor ben ik ruim 14 jaar in de kinderopvang werkzaam geweest.  
Ik ben als pedagogisch medewerker begonnen op de BSO, daarbij heb ik regelmatig 
ingevallen op de dagopvang groepen om mijn kennis en ervaring op peil te houden.  

 
Ik ben een trotse moeder van 2 kinderen. 
In 2016 werd mijn dochter Kyra geboren. 
Omdat ik op de BSO de middagen werkte en dat niet prettig 
vond voor mijn dochter, heb ik de overstap gemaakt naar de 
dagopvang voor 3 dagen.  Begin 2020 is mijn zoon Seff geboren.  
Ook ben ik begin 2020 vanuit Leiden naar Roelofarendsveen 
verhuisd. 
Roelofarendsveen was voor mij niet geheel onbekend, ik ben 
hier deels opgegroeid doordat ik familie in Kaag en Braassem 
had wonen. 
 
Na een aantal leuke en goede gesprekken met Jenny heb ik, 

ondanks ik het super naar mijn zin had in de kinderopvang, toch de keuze gemaakt om 
over te stappen naar het basisonderwijs. 
Ik zie meer uitdaging in het werken met kinderen in de basisschool leeftijd, hun 
ontwikkeling m.b.t. de lesstof, uitdaging en veiligheid bieden ten behoeve van de 
verschillende ontwikkelingsgebieden en het daarbij behorende ontwikkelingsniveau 
van iedere leerling. 
Door de leerkrachten ondersteuning te bieden hoop ik met mijn inzet de 
werkdruk in het onderwijs te verlichten. 
 
Ik heb het super naar mijn zin op de Klimboom met de leerlingen en mijn nieuwe 
collega’s. Daarbij hoop ik ook heel wat jaren onderdeel te mogen uitmaken van dit 
super leuke team.  
 
Lieve groetjes  
Melissa  
 

 Nationale 
Voorleesdagen 

 Aanstaande woensdag beginnen de Voorleesdagen. 
Op school zullen we hier ook aan meedoen. Zo zal 
meester Thomas de onderbouw het boek ‘Maar eerst 
ving ik een monster’ voorlezen en ook de bovenbouw 
zal deze dagen extra voorlezen.  
Omdat voorlezen leuk, maar ook heel leerzaam is, 
hebben we voor u een aantal tips die u in de bijlage 
vindt. Veel voorleesplezier!                                  

 Stichting Vrienden 
van de Klimboom 

 Stichting Vrienden van de Klimboom heeft een jaarverslag gemaakt. 
In de bijlage kunt u lezen hoe zij de school en de leerlingen ondersteunt.  
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


