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 Jarigen deze week:  zaterdag 12 juni Isabella Los           groep 5 

   maandag 14 juni Kye Straathof       groep 7 

   woensdag 16 juni Lina Bouagfa        groep 1-2a 
Guido de Rooi      groep 3 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Corona 
Zo lijkt het dat Corona uitdooft en minder wordt. Dan ineens komt het zomaar weer op! 
Dat hebben we de afgelopen weken gemerkt. Gelukkig zijn alle groepen nu bijna weer 
compleet op school. Laten we nog steeds voorzichtig blijven. Dus laat uw kinderen bij 
verkoudheidsklachten thuis! 
 
Buiten gymmen 
Dit schooljaar zullen we nog buiten blijven gymmen en nog niet naar de sporthal toe 
gaan. Daarom is het verstandig als kinderen goede schoenen aan hebben, of in ieder 
geval mee nemen wanneer zij slippers aanhebben. Gymmen op slippers, op blote 
voeten of op sokken is niet veilig. 
 
Einde van het schooljaar 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. We zijn ons aan het voorbereiden op het 
nieuwe schooljaar. De formatie is zo goed als rond en volgende week vrijdag hoop ik u 
hier meer informatie over te geven. 
 
 
 
 



 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

    
 MR  Dinsdagavond 1 juni heeft de MR vergaderd over de volgende punten: 

- De opbrengst van de Eindcito van de beide groepen 8 lag dit jaar onder het 
landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is dit jaar 534,5. De Klimboom 
behaalde een score van 532,5. 

- De Klimboom is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden beschreven 
in het Schoolplan. Normaal gesproken is het Schoolplan voor de komende jaren 
op 1 augustus klaar.  
Dit jaar is de situatie complex, omdat we de besteding van de gelden die we 
zullen krijgen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs, nauw willen laten aansluiten 
op de schoolontwikkeling die al in gang is gezet. 
De duurzame besteding van de gelden vanuit het NPO zal ook in het Schoolplan 
worden opgenomen. De MR stemt in met de afronding van het Schoolplan in de 
loop van volgend schooljaar. 

- De onderwijsinspectie voert een onderzoek uit naar de ontwikkeling van 
kinderen in Coronatijd. De inspecteur heeft De Klimboom gekozen om in 
gesprek te gaan met directie en  leerkrachten. De leerlingen van de bovenbouw 
krijgen een vragenlijst over hun ervaringen m.b.t. de schoolsluiting. Deze 
vragenlijsten zullen anoniem worden ingevuld. 

- De formatie is bijna rond.  
Volgend jaar zullen er acht groepen zijn. In drie groepen mag de leerkracht geen 
gymles geven. Voor deze groepen wordt een vakleerkracht ingezet. Ook gaat er 
extra formatie naar het TOP-onderwijs, waarmee de TOP-lessen wekelijks 
gegeven kunnen worden. 
Details volgen nog. 

- De volgende MR-vergadering is op dinsdag 29 juni. 
    
    
    

 
 
 
 
 

 


