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 14 februari 2020  Agenda  
 Nummer 21  maandag 17 feb  

   dinsdag 18 feb  
   woensdag 19 feb Rapportfoliogesprekken 
   donderdag 20 feb  
   

vrijdag 21 feb 
Carnaval. 
Nieuwsbrief nr. 22 en begin van de voorjaarsvakantie 

     

 Jarigen deze week:  zaterdag 15 februari Sanne Henneveld                          groep 7b 

   maandag 17 februari Arsiema Gebremichael Teame   Welkom op school! 

   dinsdag 18 februari Maartje van Delft                          groep 8a 

   woensdag 19 februari Jaimy Tukker                                  groep 8a 

   vrijdag 21 februari Oli Ponikwia                                   Welkom op school! 
Amy Colijn                                      groep 8a 

    

  
Directie 

 Nieuws van de directeur 
 

Oudertevredenheidsonderzoek op komst 
Sinds enkele jaren nemen we kwaliteitsonderzoeken af. Met ingang van dit schooljaar 
wordt gewerkt met de Succes Spiegel van het onafhankelijk bureau ‘Scholen met 
Succes’. 
Alle gegevens uit het onderzoek worden anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het 
bestuur en het managementteam van de school krijgen inzage in de resultaten. Uit de 
resultaten is geen individuele score af te leiden. De uitkomst van het onderzoek kan per 
school worden vergeleken met de andere scholen van het bestuur, maar ook met 
referentiescholen in het land. 
Begin maart, in week 11 (met een uitloop week van 12 en 13) wordt u gevraagd een 
vragenlijst in te vullen over onze school en het onderwijs. De verwachting is dat de 
resultaten eind maart in ons bezit zijn. De hoofdlijnen van de resultaten worden dan 
aan ouders/verzorgers en personeel bekendgemaakt.  
We hopen dat u, als ouder/verzorger, de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe 
hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek. Zo 
kunnen wij onderwijs en organisatie op De Klimboom verbeteren en het juiste 
kwaliteitsbeleid voor SSBA-scholen bepalen. 
 
 



 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x  

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag -  
 

 CARNAVAL  Carnaval op school  
Op vrijdag 21 februari 2020 is het 
zover… CARNAVAL! Deze dag mag 
iedereen naar school komen in 
verkleedkleding. Voorwerpen die 
makkelijk kwijt kunnen raken, nep 
wapens of (te) enge maskers laten we 
deze dag thuis. De dag zal zoals altijd 
beginnen om 08.30 uur en om 14.00 uur is iedereen vrij en begin de voorjaarsvakantie. 
 
Onderbouw 
Groep 1 t/m 4 zal in de ochtend gezamenlijk spelletjes gaan doen door de school en in 
de middag is het speelgoedmiddag in de eigen klas. De leerlingen hoeven deze ochtend 
geen tussendoortje mee te nemen, wel gewoon lunch. 
 
We hebben al heel wat aanmeldingen gekregen van ouders die ons willen helpen bij 
de spelletjes. Wat fijn! We zijn nog steeds op zoek naar meer ouders of familieleden 
die willen helpen. Het programma is van 09.00 tot 11.15 uur. De lijst voor hulp ligt bij 
de klassen. Voor vragen kun je terecht bij juf Angela en meester Thomas. 
 
Bovenbouw 
Groep 5 t/m 8 gaan carnaval vieren met een eigen programma. Groep 5 t/m 8 krijgt ook 
iets lekkers, maar moet wel een tussendoortje en lunch meenemen. 

  
KONINGSSPELEN 
GR 5 t/m 8 

  
Op vrijdag 24 april zijn de Koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8.  
De eerste ouders hebben zich aangemeld om mee te helpen deze dag; heel fijn!! 
Maar we zijn nog steeds op zoek naar hulpouders... Dus vind u het leuk om te helpen?! 

Geef u dan snel op! 😊 
 

    
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


