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 16 september 2019  Agenda  
 Nummer 2  maandag  16 september - 

   dinsdag  17 september - 
   woensdag 18 september - 
   

donderdag  19 september 
Studiemiddag alle leerlingen om 12.00 uur uit! 
Nieuwsbrief nr. 3 

   vrijdag  20 september Kermis VRIJ!! 
     
     
    
 Jarigen deze week:  maandag 16 september Berook Amanuel Hadege   groep 7A 
   woensdag 18 september Eva van der Meer                groep 5 
   donderdag 19 september Siemon van der Hoorn       groep 4 

Rox van der Poel                 groep 8A 
    

 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Jaarkalender 
De kalender wordt eind komende week uitgedeeld en zal binnenkort op de website 
geplaatst worden. Hieronder ziet u alvast de 1e twee maanden van dit schooljaar. 
 



 

 
Gevonden 
Er is een bril gevonden in het speellokaal (zie foto). Deze bril is af te halen bij juf Jenny. 

 

 
 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. 

Maandag x  x x 

dinsdag x  
 

 

woensdag x x x  

donderdag x x x 
 

vrijdag 
 

   

     
 

 Go! voor Jeugd  Onze schoolambassadeur Leanne Brama van Go!voorJeugd is om de week op maandag 
of donderdag op school van 13.30 tot 15.30 uur. Het overzicht met tijden waarop zij op 
school is, is als bijlage bijgevoegd. 



In die tijd kunt u haar aanspreken als u een vraag heeft over het welzijn van uw kind. 
Zo’n gesprek is vrijblijvend en geeft geen verplichtingen. Als u zeker wilt weten dat u 
niet voor niets komt, is het handig om vooraf een afspraak met haar te maken.  
 
Werkdagen ma, di, do | 06 15 37 15 69 |  
leanne.brama@govoorjeugd.nl   
lbrama@kernteamkb.nl 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de 
intern begeleider. 

 Stichting vrienden 
van De Klimboom 

 Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020  
Ook dit jaar zet de ouderraad zich in om voor de kinderen leuke activiteiten en 
feestelijke vieringen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het Sinterklaas- of kerstfeest, 
maar ook de bloemencorso en de sportdag. Om het succes van voorgaande jaren voort 
te zetten en de kinderen weer een mooi schooljaar te geven, is de ouderbijdrage voor 
dit schooljaar vastgesteld op € 32,50. Naar verwachting zal de incasso direct na de 
herfstvakantie plaats vinden. 

 Stichting Groen 
Licht 

 ZATERDAGMIDDAG 28 SEPTEMBER:   
 
MET GROEN LICHT PRIKKEN WE OUDE WETERING SCHOON! 
 
Tijd voor een grote opruimactie van zwerfvuil in de Boten- en Kruidenwijk van Oude 
Wetering. Dat kan op zaterdagmiddag 28 september  tussen twee en vier uur. Dan kun 
je bij basisschool De Elckerlyc een vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak halen en daar 
vóór 16.00 uur ook weer inleveren.  
 
Het is nog leuk ook want met het opruimen verdienen alle kinderen een mooi 
cadeautje.  
 

 Kinderzangmiddag 
in de 
Federatieweek 

  

 
 

Uitnodiging 

Kinderzangmiddag in de Federatieweek 
 

 
 

Kom zaterdag 28 september 
 naar de Heilige Adrianuskerk in Langeraar, 

 Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar  
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aanvang 13.45 uur 
 

Houd je van zingen? Ook als je geen lid bent van een koor kun je 
meezingen. 
Samen met de vier Kinder/tienerkoren uit de Federatie ga je bekende 
liedjes doorzingen, maar je leert ook een aantal nieuwe liedjes. De middag 
begint om 13.45 uur tot 16.00 uur. Dan krijg je een patatje met iets lekkers. 
Tijdens de aansluitende openingsviering van de Federatieweek die begint 
om 17.00 uur gaan we de geoefende liedjes zingen.  
Heb je er al zin in gekregen? Je kunt je opgeven via de mail:  
federatieweek@rkgroenehart.nl  vóór 22 september. Heb je vragen? 
Hiervoor kun je dit emailadres ook gebruiken.  

 
 
 
 
 

 
 Avond- 

wandelvierdaagse 
 Dit jaar hebben velen van jullie weer meegelopen met de avondwandelvierdaagse van de 

Vakantiespelen. In totaal waren er 288 deelnemers die voor de verschillende scholen gelopen 
hebben. De komende week zal er daarom op de scholen fruit uitgedeeld worden. Dit jaar mag 
basisschool De Kiem de wisselbeker in ontvangst nemen. Deze school had het hoogste 
percentage aan deelnemers. 
 

1. De Kiem   22,68 % 
2. De Roelevaer   22,61 % 
3. Elckerlyc   21,46 % 
4. De Klimboom  18,56 % 
5. De Kinderbrug  15,34 % 

 
We hopen dat jullie volgend jaar weer meedoen en we wensen jullie een fijne Kermis toe. 
Namens de Vakantiespelen, 
Ronald Spruit 
 

 
 Vleermuis- 

excusie 
 Vleermuisexcursie met bat-detector in Nieuwe Wetering op 27 september 

 

Stichting Groen Licht houdt op vrijdagavond 27 september een Vleermuisexcursie voor 

kinderen vanaf 8 jaar en hun eventuele begeleiders. Het programma begint ’s avonds om 

19.45 uur met een introductie over het duistere leven van vleermuizen en hun 

spectaculaire jachttechniek. Deze introductie vindt plaats in de kantine van Uit den 

Boogaard Hoveniers, Achterweg 21 in Nieuwe Wetering. 

 

Aansluitend lopen we in de schemering naar natuurgebied ’t Eerste Stuk waar met een 

speciaal apparaatje – de bat-detector – de geluiden van een vleermuis hoorbaar gemaakt 

worden. Iedere vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie. Er worden daar meestal vijf 

verschillende soorten gespot. 

 

De excursie eindigt rond 22.00 uur bij het startpunt. Kosten 3 Euro per persoon. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot woensdag 25 september via 

info@stichtinggroenlicht.nl of telefonisch op 071-3315314 
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