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 10 september 2021  Agenda  
 Nummer 2  maandag 13 september - 

   dinsdag 14 september Groep 4 – 8 kennismakingsgesprekken 
   woensdag 15 september  - 
   donderdag 16 september - 
   vrijdag 17 september Kermisvrij        Nieuwsbrief nr. 3 
     

 Jarigen deze week:  zaterdag 11 september Youhannes Gebremichael Teame    groep 5 
   zondag 12 september Aukje Straathof                                   groep 6 

Emma Tahhan                                     groep 1-2a 
   vrijdag 17 september Aniela Kosc                                          groep 3  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Informatieavonden en kennismakingsgesprekken 
Nadat ouders een jaar niet in de school zijn geweest, is het zo goed om elkaar weer te 
ontmoeten tijdens de informatieavonden (groep 1 – 3) of tijdens de 
kennismakingsgesprekken. Fijn dat dit in ieder geval weer kan! 
 
Gezonde lunch en fruitdagen 
Graag willen we uw aandacht voor het volgende:  
het is belangrijk voor de kinderen om gezond te 
lunchen op school. We merken dat er steeds vaker 
snoep wordt meegenomen in de broodtrommels. 
Snoepen op school is niet de bedoeling.  
Wanneer klasgenootjes jarig zijn, mogen ze trakteren 
en uitdelen aan alle kinderen van de groep.  
Dan komt het best wel eens voor dat er iets van 
snoep, koek of chips wordt getrakteerd.  
Dat delen we natuurlijk wel uit en dan heeft ook iedereen hetzelfde.  
Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen een gezonde lunch mee naar school 
krijgen? Op dinsdag en donderdag zijn er fruitdagen op school. Op deze twee dagen 
nemen alle kinderen iets van fruit / groente mee naar school om in de ochtendpauze te 
nuttigen. 
 



Kermisvrij en studiedag 
De kermisweek staat voor de deur. In ieder geval 
kunnen veel activiteiten voor de kinderen 
doorgaan. Op vrijdag is de ballonnenoptocht en 
zijn alle kinderen vrij om kermis te vieren. Veel 
plezier! 
 
Op maandag 20 september is de school voor de 
leerlingen dicht. Alle kinderen zijn deze dag vrij! Zo is er een extra lang weekend om 
volop te kunnen genieten van de kermis. Het team van De Klimboom heeft dan een 
studiedag. Wij gaan ons bezig houden met ‘Bewegend Leren’ en in de middag met 
‘Feedback geven en ontvangen’. 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x - 

vrijdag - - 
 

    
 

 Ballonnenoptocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportmix 

 DOE JIJ OOK MEE MET DE BALLONNENOPTOCHT ? 
 

Vrijdag 17 september vindt de jaarlijkse Ballonnenoptocht 
weer plaats. Vanaf half 10 kunnen de kinderen van de Kiem en de 
Roelevaer hun ballon bij de Kiem ophalen. De kinderen van  
De Klimboom en de Elckerlyc halen hun ballon op het plein bij de 
Gogherweide.   
 

Rond 10 uur lopen we onder begeleiding van gezellige 
muziek richting het eindpunt. 
 

De exacte route en laatste info zijn terug te vinden op: 
https://www.oranjecomite.eu/kermis/programma-2021/ 
 
 
 
 
 
 

Bij Sport-mix Kaag en Braassem kan uw kind 8 weken lang kennis  
maken met verschillende sporten. Tijdens de lessen kan uw kind  

kijken wat het beste bij hem of haar past en hierbij talent 
ontwikkelen onder vakkundig begeleiding.  

De laatste les zullen wij ook gaan meedoen bij hun favoriete 
vereniging waar ze lid willen worden.   

De eerste sporten zullen zijn: volleybal, schaatsen,  
zelfverdediging en bewegen op muziek. 

 
 
 
 
 

 

https://www.oranjecomite.eu/kermis/programma-2021/


Waar vindt Sport-mix plaats? 
Per sport staat hieronder de locatie: 
 
Les 1 & 2 – Sporthal Sportbedrijf kaag en Braassem (volleybal) 
Les 3 & 4 – Schaatshal Leiden (schaatsen) 
Les 5 & 6 – Sporthal Sportbedrijf Kaag en Braassem (Boksen) 
Les 7 & 8 – Sporthal Sportbedrijf Kaag en Braassem 
                                                           (dans, bewegen en muziek) 

Wanneer? 
Elke maandag van 20 september tot 15 november 2021 (zonder de 
herfstvakantie) 

Hoe laat? 
Van 16.30 tot 17.30 uur. 

Voor wie? 
De sport-mix is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar die nog 
geen sport beoefenen of een nieuwe sport willen leren 
kennen. Ze weten nog niet goed welke sport ze willen gaan 
doen en kunnen daar bij ons kosteloos achter komen. 
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