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 5 maart 2021  Agenda  
 Nummer 23  maandag 8 maart Rapportfolio-gesprekken groep 8A 

   
dinsdag 9 maart 

Rapportfolio-gesprekken beide groepen 1-2 en beide 
groepen 8 

   woensdag 10 maart Rapportfolio-gesprekken groep 8B 
   donderdag 11 maart - 
   vrijdag 12 maart Nieuwsbrief nr. 24 

     

 Jarigen deze week:  maandag 8 maart Damiën Starre                 groep 1-2B 

   woensdag 10 maart Amy van der Breggen    groep 8b 
Sophie Duivensteijn       groep 3 

   donderdag 11 maart Fedde Dijkstra                 groep 1-2B 
Quinten van Eijk             groep 7 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Dochter voor juf Roselien 
Juf Roselien is afgelopen dinsdag bevallen van een 
gezonde dochter. Pien en moeder maken het goed! We 
wensen Roselien een fijne kraamtijd toe. 
 
 
 
Wat te doen bij twijfel rondom eventuele besmetting? 
We willen u vragen om vooral open te communiceren. Laat het aan de school ook 
weten wanneer u uw kind laat testen. Dan zijn we voorbereid wanneer een klas in 
quarantaine moet en kunnen wij snel schakelen.  
 
Ook in het weekend zijn wij bereikbaar. U kunt altijd een mail sturen naar 
de.klimboom@ssba.net.  
 
Ik wil nogmaals expliciet vragen om u vooral aan de regels te houden. Dan kunnen wij 
onnodige risico’s voorkomen.  
Voor meer informatie verwijs ik u naar de beslisboom (zie bijlage bij deze nieuwsbrief). 
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 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

  
Bericht van 
meester Thomas 

  

Meester Thomas schrijft eigen verhaal: 

Zelf een verhaal schrijven in een voorleesboek aansluitend bij de belevingswereld van 
kinderen. Wie had dat een jaar geleden kunnen bedenken? 

Ik kan altijd zo genieten van de energie en het enthousiasme van leerlingen die iets 
nieuws gaan ontdekken. In mijn verhaal heb ik geprobeerd dat enthousiasme mee te 
nemen.  

 

De stokstaartjes Stef en Stefan beleven een avontuur in de dierentuin. Buiten hun eigen 
omgeving ontdekken ze nieuwe dingen door letterlijk op avontuur te gaan. 

Het voorleesboek ‘Hallo allemaal!’ bestaat uit verhalen van juffen en meesters die je 
mee op avontuur nemen in en buiten de klas. Het boek is geschikt voor kinderen op 
school of thuis in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en verkrijgbaar bij Veenerick Boek en 
Kantoor.  

Natuurlijk is het ook mogelijk om het boek te laten signeren. Ik heb een mooie stempel 
van twee stokstaartjes laten maken en die zet ik met plezier in het boek. De leerlingen 
mogen voor het signeren het boek mee naar school nemen en laten het aan de juf even 
weten dat ze het boek gesigneerd willen hebben. 

 
    
    
    
    

 
 
 

 


