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Agenda
maandag 16 mei
dinsdag 17 mei
woensdag 18 mei
donderdag 19 mei
vrijdag 20 mei

Jarigen deze
week:

zaterdag 14 mei
maandag 16 mei
woensdag 18 mei
donderdag 19 mei
vrijdag 20 mei

Directie

de.klimboom@ssba.net
http://rkbsdeklimboom-ssba.nl

Groep 3 excursie: Schapenscheerdersfeest
Nieuwsbrief nr. 31
Vidar Straathof
Juf Leonie (TEC-klas)
Elin Mohammad
Dex de Jong
Jayda van der Meer
Emma van der Meer
Noëlla Goudberg

groep 1-2a
groep 1-2a
groep 5
groep 6
groep 4
groep 3

Nieuws van de directeur
Start thema ‘Water’
Maandagochtend zijn we de themaweken
gezamenlijk gestart op het plein bij de
hoofdingang.
Juf Laura en juf Anne hebben verteld dat de
groepen verschillende onderwerpen gaan
onderzoeken die met ‘Water’ te maken
hebben.
Daarna zagen de kinderen dat de school
binnen prachtig in het teken van het thema
aangekleed is.
In alle groepen is deze week al hard aan het thema gewerkt.

We zullen de themaweken ook gezamenlijk afsluiten. De kinderen
mogen op woensdagmiddag 1 juni laten zien wat zij allemaal
ontdekt hebben. We zullen tussen 13.00 en 14.00 uur alle ouders
uitnodigen om samen met de kinderen in de school te komen om
alle resultaten te bewonderen.

Start van de dag
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is/zijn,
zodat we ook om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen?

School van de
week

“School van de week”
Op vrijdagavond is het discozwemmen
van 18:30 tot 20:30 uur in de Tweesprong.
Op 20 mei 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!
(deze kaartjes worden in de klas uitgedeeld)
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maandag
dinsdag
woensdag
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