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 5 juni 2020  Agenda  
 Nummer 34  maandag 8 juni Alle leerlingen weer terug naar school! 

   dinsdag 9 juni - 
   woensdag 10 juni - 
   donderdag 11 juni - 
   vrijdag 12 juni Nieuwsbrief nr. 35 

     

 Jarigen deze week:  zaterdag 6 juni Megan Strijk                   groep 8B 
Viënna Vork                    groep 4 

   zondag 7 juni Tom van den Bergh       groep 8B 

   dinsdag 9 juni Odella Samuel                groep 8B 

   woensdag 10 juni Kay Platenkamp             groep 5 
Didier van der Zalm       groep 8B 
Yannick van der Zalm    groep 8B 

   vrijdag 12 juni Isabella Los                      groep 4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Wat fijn dat we alle kinderen maandag weer welkom mogen heten bij ons op De 
Klimboom. Geen thuiswerk meer, maar weer terug naar gewoon op school je werk 
doen. Het is voor iedereen een pittige periode geweest en gelukkig kunnen we stap 
voor stap weer terug naar hoe het was. Het is niet altijd eenvoudig geweest om thuis 
aan de slag te gaan met het schoolwerk. Ik ben trots op ouders, kinderen en 
leerkrachten. Er is door iedereen keihard gewerkt, daar heb ik enorme waardering 
voor. 
 
Studiedag 29 juni 
Er staat op maandag 29 juni een studiedag gepland. Deze studiedag wordt gebruikt om 
het afgelopen schooljaar goed af te ronden. Dit is gezien de hectische periode zeker 
nodig. Voor de kinderen is dit écht een vrije dag. 
 
 
 
 



 
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Oproep MR-leden  Gezocht: 
 
Een ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad (MR). De oudergeleding van de 
MR heeft voor volgend jaar een vacature. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die 
deze vacature wil invullen. 
 

 
Wat is de MR? 
De MR is er om de belangen te behartigen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. 
Bij sommige beslissingen heeft de MR instemmingsrecht, bij andere adviesrecht of 
informatierecht. Voorbeelden van onderwerpen waar de MR over meepraat zijn: verandering 
van de onderwijskundige doelstellingen, de begroting, het taakbeleid voor het personeel en 
toekomstige plannen (zoals Kind Centrum Noord). 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Naast het reageren op beleidsstukken kan de MR 
ook zelf met advies aan de directie komen. 
  
Wat vragen wij van u? 
• Interesse in het schoolbeleid en de schoolregels 
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar) 
• Een kritische en open houding 
 
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Mail dan voor vrijdag 19 juni naar 
mrklimboom@ssba.net of spreek een van de MR-leden aan. 
 
MR De Klimboom: 
Conny Tersteeg (team) 
Ellen Deckers (team) 
Karolien Heidweiller (team) 
Mathé Straathof (ouder) 
Eelco Voorham (ouder) 
Iris van der Heden (ouder) 
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Eerste H. 
Communie 

 

1e H. Communie 2021 

Livestream voor ouders 
10 en 15 juni 
20.15 – 21.15 uur 
via YouTube: tv.rkgroenehart.nl 
 
Aanmelden vóór 15 juli op  
www.rkgroenehart.nl/het-anker/  
 

Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus 
 
Binnenkort start in de Rooms Katholieke Parochie de voorbereiding op de 1e H. Communie. Dat 
gebeurt in het catecheseproject ‘Het Anker’. U bent daarbij met uw hele gezin welkom in de 
Petruskerk in Roelofarendsveen en in de Adrianuskerk in Langeraar. 
Op zes zondagochtenden verdeeld over het jaar, gaan kinderen én ouders samen o.l.v. 
enthousiaste medeparochianen en de pastor aan de slag. Voor iedere leeftijdsgroep tot 12 jaar 
is er een actief en afwisselend programma. Tieners kunnen daarbij ook helpen. 
Door samen te leren en samen te vieren, daarbij gesteund door de geloofsgemeenschap, 
bieden we uw gezin de mogelijkheid om zich te verdiepen in het geloof. 
Is uw zoon of dochter mogelijk nog niet gedoopt, dan zoeken we samen naar een geschikt 
moment om hem of haar eerst door het H. Doopsel op te nemen in de geloofsgemeenschap. 
Oudere kinderen die zich willen voorbereiden op  de 1e H. Communie zijn ook welkom. 
 
Op woensdag 10 juni en maandag 15 juni is er een informatieavond via een livestream, van 
20.15 uur tot 21.15 uur op  tv.rkgroenehart.nl (YouTube). Er is een chatgelegenheid om vragen 
te stellen, maar u kunt ook uw vragen van tevoren mailen naar info@mijnanker.nl.  
 
Met vriendelijke groeten namens het Anker-kernteam,   
Pastor Marjo Hoogenbosch  
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