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 22 januari 2021  Agenda  
 Nummer 18  maandag 25 januari - 

   dinsdag 26 januari - 
   woensdag 27 januari - 
   donderdag 28 januari - 
   vrijdag 29 januari Nieuwsbrief nr. 19 

     

 Jarigen deze week:  Zaterdag 23 januari Isa van Emmerik   groep 5 

   Donderdag 28 januari Juf Leonie   

    
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
“Open Dag op De Klimboom!” 
Zo nodigen wij normaal ouders uit om met hun kinderen te komen kennis maken met 
onze school. 
Dat zal dit jaar anders moeten, omdat we geen gasten mogen ontvangen. 
Mocht u ouders kennen, die een school zoeken voor hun kinderen, wilt u hen dan 
attenderen op De Klimboom? Zij kunnen informatie vinden op onze website en een 
aanmeldpakket aanvragen via adm.klimboom@ssba.net 
En mocht u zelf een jonger broertje of zusje willen aanmelden, dan kunt u dit kenbaar 
maken aan de leerkracht van uw schoolgaande kind en/of mailen naar 
adm.klimboom@ssba.net.  
Dan zorgen we er voor dat er een aanmeldpakket bij u thuis komt. 
 
Cito 
Normaal gesproken zijn we in januari op school druk bezig met het afnemen van de 
cito-toetsen. Dat is door de schoolsluiting niet mogelijk. De scholen van de SSBA 
hebben afgesproken om de richtlijnen van cito te volgen m.b.t. het afnemen. Cito 
adviseert om, zodra de scholen weer open mogen, twee weken gewoon les te geven 
voordat aan het toetsen wordt begonnen. Dit om kinderen eerst weer te laten wennen 
aan het “gewone leven”. Zoals het nu naar uitziet, zal dat dus pas na de 
voorjaarsvakantie zijn. We houden u op de hoogte! 
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 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 CJG webinar   

Get up! Tijdens de lockdown    
 
 
Aan alle ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin 
i.s.m. Tischa Neve gratis een serie korte webinars aan. 
 
Daar gaan we weer.... wekenlang geen school, geen 
sport, geen leuke tripjes, geen gezellige afspraken 
met familie en vrienden. De kinderen thuis, vakantie, 
thuis-school en thuis-werk. Jij moe, de kinderen moe, 
wekenlang bovenop elkaars lip. Hoe dan?! 

Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken? Je 
krijgt ze van Tischa Neve in deze webinars. Met 
deze tips kun je het thuis ook tijdens de lockdown 
gezellig houden en actief bezig zijn met je kinderen.  

'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met 
opvoedinspiratie, vol handvatten en tips, voorbeelden en uitleg. Je kunt ze makkelijk 
tussendoor bekijken. En bij elk Webinar krijg je 7 actieve, sportieve filmpjes en opdrachten 
van team Jonger Oranje voor het hele gezin om samen te bewegen. 
 

Bekijk de gratis Webinars Get up! Tijdens de lockdown via www.cjgcursus.nl of via deze link. 

 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
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