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 30 april 2021  Agenda  
 Nummer 31  1 mei t/m 16 mei Meivakantie 
   maandag 17 mei Weer naar school! 

   dinsdag 18 mei - 
   woensdag 19 mei - 
   donderdag 20 mei - 
   vrijdag 21 mei Nieuwsbrief nr. 32 

     

 Jarigen deze 
week: 

 zondag 2 mei Laura van Veen   groep 4 

   maandag 3 mei Sammy Jacobs   groep 7 

   donderdag 6 mei Sil Ridderbos    groep 8b 

   zaterdag 8 mei Ziva de Koning    groep 1-2a 
Floortje Volwater    groep 5 

   zondag 9 mei Zara Pouw    groep 8a 

   maandag 10 mei Max Kortekaas    groep 3 
Stijn Wesselman    groep 6 

   vrijdag 14 mei Vidar Straathof   groep 1-2a 
Juf Leonie Kuiper 

   zondag 16 mei Elin Mohammad    groep 1-2a 

   dinsdag 18 mei Dex de Jong   groep 4 
Jayda van der Meer     groep 5 

   woensdag 19 mei Emma van der Meer   groep 3 

   donderdag 20 mei Noëlla Goudberg   groep 1-2a 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 Directie   
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de directeur 
Groep 8 driedaagse 
Als het kamp, zoals het gepland stond, niet door kan gaan, dan gaan we dit anders 
organiseren. De leerkrachten van de groepen 8 hebben samen met onze vakleerkracht 
gymnastiek een goed alternatief bedacht. De kinderen van groep 8 hebben afgelopen 
woensdag, donderdag en vandaag allerlei kampactiviteiten in, rondom school en in de nabije 
omgeving van de school gedaan. Het was drie dagen volop feest. Verschillende ouders en  
leerkrachten hebben bijgedragen om, ook als het weer toch tegen zat, ervoor te zorgen dat 
de activiteiten door konden gaan. 
Dank jullie wel allemaal! Samen hebben we zo gezorgd voor drie onvergetelijke dagen. 
 

 
 
Meivakantie 
Er is hard gewerkt de afgelopen periode! Dan is er nu tijd om even rust te nemen en heerlijk 
te gaan genieten van twee weken meivakantie. Ik wens iedereen heel veel plezier toe! 

 
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

 
 Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Uitslag 
kleurwedstrijd 

 Winnaars 

Jaaaaa🥳.....het was even heel moeilijk, want alle ingezonden kleurplaten waren super mooi,  
maar de winnaars van de kleurwedstrijd zijn bekend :-). 
 
De winnaars zijn geworden: 
- Bliss Vork uit groep 1/2B 
- Sanne van de Kooy uit groep 3 
- Jens van der Salm uit groep 4 
- Fay van Berkel uit groep 5 



 
Na de vakantie worden de prijsjes uitgereikt aan deze winnaars. 
 
Wij wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten een hele fijne vakantie toe.  
 
Groetjes,  
De ouderraad van De Klimboom 

 
 Van de 

pastoraatgroep 
 Nieuws vanuit de kerk:  

Van maandag 26 april tot en met maandag 10 mei staat in 
de hal van de Petruskerk een pop-up Bijbeltentoonstelling. 
Deze tentoonstelling geeft, coronaproof, op een 
laagdrempelige manier informatie over het Oude en 
Nieuwe Testament, 
Het Woord van God in de Kerk en over thuis de Bijbel lezen. 
Elk paneel geeft ook informatie voor kinderen en met een 
puzzelvel kunnen zij zelfs actief aan de slag. Volwassenen 
worden via een QR-code op de panelen doorgeleid naar 
internet, waar meer informatie wordt gegeven. De 
tentoonstelling is dagelijks vrij toegankelijk tijdens de 
openingstijden van de dagkapel: van 10-17 uur.  
Zegt het voort! Wanneer komt u kijken?  
 
Met hartelijke groet,  
Pastoraatgroep Roelofarendsveen 

 

    
 


