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Agenda
maandag 21 februari
dinsdag 22 februari
woensdag 23 februari
donderdag 24 februari
vrijdag 25 februari
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Carnaval, start voorjaarsvakantie en Nieuwsbrief nr. 22

=> Voorjaarsvakantie t/m 7 maart <=

Jarigen deze week:

maandag 21 februari
woensdag 23 februari

dinsdag 1 maart
woensdag 2 maart
vrijdag 4 maart

Directie

Sumaya Abdisalam
Oli Ponikwia
Jake van der Bent
Vince van der Bent
Bink Engelsma
Islam Alkhatib
Lotte Olijerhoek
Celine Fahed
Milan van der Meer

groep 6
groep 1-2 b
groep 1-2 b
groep 1-2 a
groep 4
groep 7
groep 3
Welkom op school!
groep 8

Nieuws van de directeur
Versoepelingen
Vanaf vandaag hoeven we de anderhalve meter-maatregel niet meer te waarborgen.
Dit betekent dat we ouders weer kunnen toelaten op het schoolplein.
Op De Klimboom kiezen we ervoor om de kinderen nog steeds zelfstandig de school
binnen te laten gaan, zoals we dit de laatste twee jaar ook gewend zijn.
We hebben namelijk ervaren dat het fijn is voor kinderen en leerkrachten wanneer er ’s
morgens rust is in de school. Dit geeft overzicht en biedt veiligheid. We hebben gezien
dat kinderen heel zelfstandig zijn. Een uitzondering op deze regel kan bijvoorbeeld zijn
een nieuwe leerling die komt wennen. Mocht er een reden zijn, waarbij u toch de
school binnenkomt, dan verzoeken wij u om een mondkapje te dragen.

De veranderingen bij ons op school zijn als volgt:

-

-

Alle kleuters en de kinderen uit groep 3 mogen tot het kleuterhek gebracht
worden. Om even voor 14.00 uur zullen de kinderen vanuit hier ook weer naar
huis gaan. U mag dus op het schoolplein op uw kind wachten.
Groep 4 en groep 5 mogen tot de deur worden gebracht bij hun eigen ingang
(aan de achterzijde van de school).
Voor de groepen 6, 7 en 8 verandert er niets. Deze kinderen kunnen zelfstandig
naar school komen.

Natuurlijk kan het ook zijn dat u een mededeling voor de leerkracht heeft. Dit kunt u
melden via Parro of anders doorgeven aan één van de teamleden op het plein bij de
hoofdingang.
Komende week is de laatste week dat leerlingen uit groep 6, 7, 8 en medewerkers een
mondkapje dragen op school.
Vanaf vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van
groep 6, 7, 8 en medewerkers na de voorjaarsvakantie geen mondkapje meer te dragen.
Ouders/bezoekers worden verzocht om nog wel een mondkapje te dragen binnen
school.
Handvaardigheidslessen
Na de voorjaarsvakantie komt meester Harry in de groepen 4 tot en met 8
handvaardigheidslessen geven. Dit gaat gebeuren op dinsdag- en donderdagmorgen.
Het is fijn om extra handen in de school te hebben, zodat ook andere technieken
aangeboden kunnen worden.
Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
School van de
Week

Directie
x
x
x
x
-

IB
x
x
x
-

“School van de week”
Op vrijdagavond is het discozwemmen
van 18:30 tot 20:30 uur.
Op 4 maart zijn wij de “School van de week”
en dat betekent dat we op vertoon van
een "School van de week”-kaartje
met korting mogen zwemmen in de Tweesprong!
Deze kaartjes worden volgende week uitgedeeld,
dus: zet het vast in je agenda!!

Carnaval

TIP !

Volgende week vieren we het elke dag een beetje Carnaval en vrijdagmiddag maken we
er een feestje van!
maandag
‘twee verschillende sokken aan-dag’
dinsdag
‘groen/blauw-dag’
woensdag ‘zet iets op je hoofd-dag’
donderdag ‘regenboog-dag’
vrijdag
‘verkleed-dag’
Vandaag is het Carnaval. Je mag je vandaag
verkleden hoe je wil (niet te eng, geen
attributen en/of voorwerpen mee).
Verkleedschuur

Op Geestweg 40 in Roelofarendsveen is De Verkleedschuur, waar voor een kleine
vergoeding verkleedkleding gehuurd kan worden.
De openingstijden zijn:

Webinar GGD

Uitnodiging
Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging tot deelname aan een webinar
van de GGD met als onderwerp “Relaties en Seksualiteit.

Actie “Geef een
boek cadeau”

Het jeugdboek van 2022 is Het Achterhuis van Anne Frank

‘Geef een boek cadeau’ bestaat 5 jaar. Een schitterende
gelegenheid om met een buitengewoon bijzonder boek te
komen: het wereldberoemde dagboek van Anne Frank, Het
Achterhuis, in een prachtige uitgave met fotokatern en
plattegrond.
Vanaf 11 februari is ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank voor €
2,99 te koop in de boekhandel.
Het Achterhuis is een boek dat iedereen zal raken. Het is
een boek dat uitnodigt tot gesprekken thuis of in de klas, of
dat nu is bij het vak Nederlands, bij geschiedenis of bij
maatschappijleer. Wij roepen dan ook iedereen op –
onderwijzers, leraren, schoolbesturen, maar ook ouders,
grootouders, oom en tantes, noem maar op – om ervoor te
zorgen dat ieder kind in Nederland in februari Het
Achterhuis krijgt en leest.
De thematafel is ook gemaakt naar aanleiding van dit thema.

