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 20 mei 2022  Agenda  
 Nummer 31  maandag 23 mei  

   dinsdag 24 mei  
   woensdag 25 mei  
   donderdag 26 mei Hemelvaartsdag – vrij! 
   vrijdag 27 mei  Vrij!       
     

   maandag 30 mei Studiedag - Leerlingen zijn vrij! 
   

dinsdag 31 mei 
Zomerfeest 
20.00 uur MR vergadering 

   woensdag 1 juni Afsluiting Themaweken en open middag 
   donderdag 2 juni  
   vrijdag 3 juni Nieuwsbrief nr 32       
     
 Jarigen deze week:  zondag 22 mei Joah Hasselbaink          groep 1-2a 
   dinsdag 24 mei Lotte van der Bergh     groep 8 
   

woensdag 25 mei 
Lilia Bouagfa                  groep 4 
Lois Elstgeest                 groep 8 
Maja Jurczyszyn            groep 7 

   donderdag 26 mei Nadine van Leeuwen   groep 8 
   

zondag 29 mei 
Ruchama Hagos            groep 4 
Eva Opdam                    groep 8 

   maandag 30 mei Sepp van den Ing          groep 1-2b 
   dinsdag 31 mei Lotte Post                      groep 4 
   donderdag 2 juni Celina Samuel               groep 8 
   Vrijdag 3 juni Karam Rashid                groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nieuws van de directeur 
Uitnodiging ouderavond KC Noord 
Bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging voor ouderavonden rondom Kindcentrum 
Noord.  
U kunt zich aanmelden via de link, die te vinden is in de uitnodiging! Ik hoop u tijdens 
deze avonden te ontmoeten. 
 



Zwangerschapsverlof Cynthia 
Op woensdag 1 juni is de laatste werkdag voor juf Cynthia. Daarna zal haar 
zwangerschapsverlof starten. Karolien zal vanaf 2 juni de taken van Cynthia v.w.b. de 
interne begeleiding op zich nemen. Verder hebben we de invulling van de overige 
werkdagen van Cynthia intern ingevuld. 
Wij wensen Cynthia een goede tijd toe en we zien haar in de loop van volgend 
schooljaar weer terug op school! 
 
Vandalisme 
Zoals u vast wel gehoord heeft, hebben de Elckerlyc, Kindkracht en De Klimboom de 
laatste tijd behoorlijk last van vandalisme. Er zijn verschillende ruiten ingegooid bij de 
gebouwen en er werd een afscheidingsmuur gedeeltelijk kapot gebroken. 
Afgezien van de kosten, levert het ook gevaarlijke situaties op. 
Een nadrukkelijk verzoek aan u om uw kinderen erop te wijzen niet op de muur te 
klimmen en daar ook niet in de bomen te klimmen.  
En als u, of uw kind, iets verdachts ziet, maak daar dan vooral melding van. 
 
Schoolfeest 
Dinsdag 31 mei vieren we op school het Zomerfeest dat door de Ouderraad 
georganiseerd wordt. 
Er is die dag van alles te doen in en rondom de school. De kinderen in de onderbouw 
gaan onder begeleiding van hulpouders (u kunt zich nog aanmelden!) verschillende 
activiteiten ondernemen en de groepen in de bovenbouw zullen dit zelfstandig doen. 
Deze dag wordt er voor eten en drinken gezorgd. Er hoeft dan ook geen niets 
meegenomen te worden van thuis. 
We hopen op mooi weer, we gaan er een gezellige dag van maken! 
 
Praktisch verkeersexamen 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 de 
route van het verkeersexamen gefietst. 
En ze zijn allemaal geslaagd!  
Gefeliciteerd allemaal, dat is een knappe 
prestatie! 
 
Afsluiting Thema Water 
Op woensdagmiddag 1 juni sluiten we ons project over het thema “Water” af. Daarom 
bent u van harte welkom op woensdag 1 juni tussen 14.00 en 14.45 uur bij ons in 
school, tijdens een inloopmoment, om te zien wat er in deze themaweken allemaal 
gedaan en gemaakt is. 
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Even voorstellen 

 

“Gezin en ik”  
Na de zomervakantie starten, bij voldoende aanmeldingen, vier 
weerbaarheidstrainingen:  
- 2 series van de training 'Bikkeltjes met lef!' voor kinderen van vier tot en met zeven 
jaar  
- NIEUW: 2 series van de training 'Bikkels in de dop' voor kinderen in de middenbouw 
van de basisschool  
Deze training wordt gegeven door “Gezin en ik” en staat los van Go!voorJeugd. 
 
In de bijlage verdere informatie samengevat in de folder. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleiders van de school. 
 



 
Hallo, ik ben Renate Kalf en orthopedagoog. 
 
Op de dinsdagochtenden zal ik werkzaam zijn op De Klimboom als schoolpedagoog 
vanuit De Driemaster. 
 
Ik zal voornamelijk leerlingen begeleiden die wat extra ondersteuning willen en nodig 
hebben op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij valt bijv. te denken aan leerlingen die 
onzeker of faalangstig zijn of uitdagingen ervaren in het stellen/herkennen van grenzen. 
Aanmeldingen gaan via de interne begeleiding op school. Als u verdere vragen hierover 
heeft, kunt u contact opnemen met Cynthia of Karolien en zij zullen u indien nodig 
verwijzen naar mij. 
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

  Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Wandel4daagse  

 
 


