
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nieuwsbrief 
Rembrandt van Rijnsingel 17  de.klimboom@ssba.net 
2371 RE Roelofarendsveen  http://rkbsdeklimboom-ssba.nl 
071-3313039     
 
 

 17 januari 2019  Agenda  
 Nummer 17  maandag  20 januari - 

   dinsdag  21 januari 19.30 – 21.00 uur ouderavond groep 6 
   

woensdag 22 januari 

Voorleesochtend! 
Groep 3 rondleiding Petruskerk 
Groep 5 en 6 gastlessen cultuur 

   donderdag  23 januari  
   vrijdag  24 januari Nieuwsbrief nr. 18 
     
 Jarigen deze week:  zondag  19 januari Lot Straathof         groep 7A 

   
dinsdag  21 januari 

Zanna Bakker        groep 6 
Evi Dijkstra             groep 6 

   woensdag 22 januari Lily van Duijn         groep 7A 

   donderdag  23 januari Isa van Emmerik    groep 4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Open dag 
Op 29 januari houden wij open dag!  
Voor ouders met jonge kinderen is de school open om de sfeer te proeven en om te 
zien, hoe wij het onderwijs inrichten op De Klimboom. Wanneer u mensen in uw buurt 
kent met jonge kinderen, wilt u dit bericht dan aan hen doorgeven? 

 
 
 



 
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x  

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

    
 Nationale 

Voorleesdagen 
 

 
Voorleesochtend 22 januari 

Beste ouders, 

Aanstaande woensdag starten De Nationale Voorleesdagen en is er extra aandacht voor het 

voorlezen in de klas. De kinderen mogen, mits ze dit leuk vinden, in ochtendkleding (pyjama, 

ochtendjas) op school verschijnen. 

Andere jaren mocht er ook een ontbijtje meegenomen worden van thuis. We hebben met de 

leerkrachten besloten om dit niet meer te doen. De kinderen komen in de ochtend vaak al 

bepakt en bezakt met etenswaren naar school. We vinden het ontbijt geen toegevoegde 

waarde hebben. Het gaat immers om het voorlezen.  

Voorlezen is een belangrijke activiteit, uw kind vergroot zo zijn woordenschat en dat is enorm 

belangrijk voor begrijpend lezen. Hopelijk krijgt uw kind door het voorlezen de overtuiging dat 

boeken leuk, leerzaam en spannend zijn en gaat ze er ook zelf mee aan de slag om een boek te 

pakken. 

In iedere klas zal er een bijzondere verteller komen om een leuk/spannend verhaal voor te 

lezen. Wie er in elke klas komt, is nog een geheimpje. 

  
IJsclub Alkemade 

  
Wat is er mooier dan in de winter de schaatsen onder binden en lekker door de polder te 
schaatsen? Wij kunnen niets beters verzinnen! 
 
Van oudsher is Nederland een schaatsland, op oude geschilderde meesterwerken is al te zien 
dat alle mensen van arm tot rijk genieten van het schaatsen op slootjes, vaarten en meren. Wie 
herinnert zich niet de heroïsche 11-stedentocht van ‘63 of recenter ’85 en ‘86 en 1997. Helaas 
hebben we de laatste winters weinig tot geen natuurijs gehad en onze jeugd kent het schaatsen 
vaak alleen van de TV. De KNSB heeft zich tot doel gesteld alle kinderen in ieder geval één keer 
kennis te laten maken met het schaatsen. Denk maar aan de promotie via het TV programma 
“De IJzersterkste” en “Andere Tijden Sport” met diverse oud schaatsers in de hoofdrol. 
 
IJsclub Alkemade en Vereniging IJssport Koudekerk zijn gezamenlijk een programma gestart om 
schoolkinderen kennis te laten maken met het langebaan schaatsen “De IJsThijsTas”. 
 
Wat is de “IJsThijsTas”? Dit is een tas gevuld met alle spullen om een keer lekker te gaan 
schaatsen. In de tas zitten: in maat verstelbare schaatsen, schaatsbeschermers, handschoenen, 
een schaatshelm, een schaatsjas en een vriendenboekje en een instructiekaart. De bedoeling is 
dat één kind de tas in ontvangst neemt, dit kind een keer mee gaat schaatsen in de Schaatshal 
Leiden en vervolgens de tas doorgeeft aan een ander kind uit zijn klas. Zo kunnen elke week 
twee kinderen van uw school geheel kosteloos een keer mee gaan schaatsen. 
 
 
 
 



 
 
Meer informatie over deze actie vindt u in een filmpje op 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=LO0_SKXUXC0 
 
Natuurlijk willen we u niet belasten met het beheer van de 
tassen, u heeft al werk genoeg, maar we hopen dat u ons in de 
gelegenheid wilt stellen de tas door uw school te laten gaan. 
 
De volledige uitleg komt binnenkort op de site van IJsclub 
Alkemade te staan en natuurlijk zijn we altijd bereid uw vragen 
te beantwoorden. Mail ons dan via 
ijsclubalkemade@gmail.com of bel ons op 06 2266 2460. 

Natuurlijk zijn we ook bereid om een en ander een keer in de klas te komen vertellen als dit 
mogelijk is. We richten ons in eerste instantie op groep 4. 
 
Namens IJsclub Alkemade, 
Frans van Heiningen, Lex van der Meer, Irene Hoogenboom, Dick van der Meer, Robbert van 
der Poel en Corn Tukker 

 
 

 Sportbedrijf Kaag 
en Braassem 
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