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Agenda
maandag 26 april
dinsdag 27 april
woensdag 28 april
donderdag 29 april

Koningsdag
We zijn vandaag VRIJ!
“groep 8 driedaagse” groep 8
“groep 8 driedaagse” groep 8
“groep 8 driedaagse” groep 8

vrijdag 30 april

Nieuwsbrief nr. 31
Start van de meivakantie!

Jarigen deze week:

zondag 25 april
maandag 26 april
dinsdag 27 april
donderdag 29 april

Kiki Buijn
Rosa van der Voorn
Mirthe Hoogenboom
Eshaan Naïr

Directie

Nieuws van de directeur
Cito eindtoets groepen 8
De afgelopen week is in beide groepen 8 de Cito eindtoets afgenomen. De kinderen
hebben zich goed kunnen focussen en er hard aan gewerkt. Het einde van de
basisschool komt in zicht. Dan wordt het nu tijd voor de leuke dingen die bij groep 8
horen. Zo zullen ze de komende week, na Koningsdag, “de
groep 8 driedaagse” houden.
We wensen de kinderen komende week veel plezier.

Welkom op school!
Welkom op school!
groep 1-2a
groep 3

Koningsdag
Uiteraard zijn wij komende dinsdag vrij vanwege
Koningsdag! We gaan dus nog komende week op maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag naar school, voordat de
echte meivakantie aanbreekt.

Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Directie
x
x
x
-

IB
x
x
x
-

Groep 8
driedaagse

Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 april hebben wij “de groep 8 driedaagse”
De kinderen hebben elke dag verschillende activiteiten in en rond de school.
Dit alles is in plaats van een schoolkamp en wordt minstens zo leuk!
Misschien komt u af en toe een groepje kinderen tegen in de wijk…

Koningsspelen

Afgelopen woensdag vonden de Koningsspelen plaats.
Het was een bijzonder editie, want elke groep had zijn
eigen tijd en plaats voor de spelletjes. Juf Femke en
sportcoach Djordy hadden allerlei activiteiten klaar
gezet. De kinderen gingen in groepjes langs het circuit
en speelden allerlei groepsspelletjes.

Van de Ouderraad

“Lieve leerlingen van de Klimboom,
In het paastasje dat jullie 3 weken geleden van ons gekregen hebben om thuis lekker
van te genieten, zat een grote kleurplaat.
Met deze kleurplaat kun je een prijs winnen als jouw ingekleurde kleurplaat wordt
uitgekozen.
Wil je nog mee doen met deze kleurwedstrijd en wil je kans maken op een leuke prijs,
stuur dan je ingekleurde kleurplaat voor maandag 26 april 2021 als foto naar
ordeklimboom@ssba.net en wie weet ben jij de gelukkige
Groetjes,
Ouderraad van de Klimboom”

Heilig Vormsel

Oproep van de werkgroep Heilig Vormsel
“Beste leerling uit groep 8, ouders en/of verzorgers,
Door alle corona maatregelen heeft het toedienen van het Vormsel voor jullie helaas
nog niet plaatsgevonden.
Wij hebben diverse aanmeldingen en hopen dat ook jij nog aansluit!
Het Vormsel zal op 8 of 9 oktober 2021 worden toegediend door de Bisschop van
Rotterdam.
Voordat je het Vormsel krijgt toegediend, komen we 8 keer bij elkaar, 5 keer voor de
grote vakantie en nog 2 keer na de grote vakantie.
Voorbereiden doen we in groepjes van +/- 7 kinderen op verschillende avonden (dus je
hoeft niet elke keer je sportclub of hobby te missen).
Elke bijeenkomst duurt +/- 1,5 uur.
Doe je mee? Meld je aan voor 3 mei a.s. via
https://rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/
Heb je nog vragen? Bel Anja de Rijk, telefoon: 06-54 677 483.
Hartelijke groet,

Vormselwerkgroep Franciscus.
Dennis Swiers
Boy Kiebert
Anja de Rijk-de Jong
Heleen van de Reep (pastor)”

