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Agenda
maandag 12 juli
dinsdag 13 juli
woensdag 14 juli
donderdag 15 juli
vrijdag 16 juli

Jarigen deze week:

zaterdag 10 juli
maandag 12 juli
donderdag 15 juli

Directie

de.klimboom@ssba.net
http://rkbsdeklimboom-ssba.nl

Eindgesprekken en afscheidsavond groep 8a
Afscheidsavond groep 8b
12.00 u uitzwaaien groep 8a
12.30 u uitzwaaien groep 8b
12.00 u start zomervakantie en Nieuwsbrief nr. 40
Juf Astrid
Bitab Amanuel Hadege groep 5
Ryan Dinpazjouh
groep 1-2a
Fien Straathof
groep 3

Nieuws van de directeur
Laatste week
De try-outs van de musical zijn geweest, de groepen van school hebben allemaal een
keer gekeken. Volgende maandag en dinsdag is het dan echt De Afscheidsmusical van
groep 8a en groep 8b. Woensdag zwaaien we hen allemaal uit.
Nieuw schooljaar
Nu het einde van het schooljaar bijna in zicht is, wordt het tijd om alvast na te denken
over het nieuwe schooljaar. De schoolkalender is klaar en wordt binnenkort weer
gedrukt, zodat deze in de eerste week van het nieuwe schooljaar met uw kind
meegegeven kan worden.
Voor nu heb ik alvast wat data op een rijtje gezet.
Studiedagen:
Onze studiedagen zijn vastgesteld op de volgende data:
• maandag 20 september
• vrijdag 5 november
• vrijdag 4 februari
• maandag 30 mei
• maandag 27 juni

Gymrooster:
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

maandag
woensdag
maandag
woensdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag

10.15 – 11.00
13.00 – 13.45
09.30 – 10.15
12.15 – 13.00
11.00 – 11.45
08.45 – 09.30
10.15 – 11.00
09.30 – 10.15
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
08.45 – 09.30
08.45 – 09.30

Vakleerkracht Femke
Vakleerkracht Mitchell
Vakleerkracht Femke
Vakleerkracht Mitchell
Vakleerkracht Mitchell
Eigen leerkracht
Vakleerkracht Mitchell
Eigen leerkracht
Vakleerkracht Mitchell
Eigen leerkracht
Vakleerkracht Femke
Vakleerkracht Mitchell

Alvast voor in de agenda: augustus en september
30 augustus
2 september
8 september
9 september
14 september
17 september
20 september

Eerste schooldag
Informatieavond groepen 1/2
Informatieavond groep 3
Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8
Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8
Kermisvrij
Studiedag

Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Directie
x
x
x
x
x

IB
x
x
x

MR

Op dinsdag 29 juni kwam de MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar.
De volgende punten zijn besproken:
- De samenstelling van de MR
De oudergeleding bestaat uit Sonja van Goozen (voorzitter), Mathé Straathof
(tevens GMR), Eelco Voorham en aspirant-lid Laura Janson
De personeelsgeleding bestaat uit Hilda Otten (tevens GMR), Laura van Schaick
en Karolien Heidweiller (notulist)
- Het schoolplan
- De duurzame besteding van de NPO-gelden (geld dat minister Slob extra heeft
vrijgemaakt om eventuele leervertraging in het onderwijs op te lossen),
gekoppeld aan het schoolplan
- De vergaderdata voor het komende schooljaar:
Donderdag 7 september, dinsdag 30 november, donderdag 27 januari, dinsdag 29
maart en donderdag 31 mei.

Stichting
Vakantiespelen

Spring de vakantie in!
Op zaterdag 17 en zondag 18 juli organiseren de VAKantiespelen Alkemade
een fantastisch springkussenfestival!!
Vanaf 10:00 uur ben je welkom op de IJsbaan in Oude Wetering. Om 12:00
uur gaat iedereen even thuis lunchen en dan zien we jullie om 13:00 uur
graag weer terug! Om 16:00 uur zit het feest er voor de dag op 🙂 .

De kosten bedragen € 1,- per kind en kan bij de entree in de fooienpot
worden gedaan.
Het springkussenfestival is toegankelijk voor kinderen van ongeveer 4 t/m
12 jaar. De maximum leeftijd is dit keer 12 jaar. Dit komt door de
gewenste 1,5 meter afstand die tot die leeftijd niet geldt. Vanaf 14 jaar kun
je je wél aanmelden als vrijwilliger!
Inschrijving verplicht
Vanwege de laatste Corona-maatregelen is een inschrijving vooraf
verplicht! Dit doe je via www.vakalkemade.nl.
Oproep
Vanwege de beperkte toegang: kom met de fiets!!

Muziekonderwijs
Leiderdorp

MUZIEK IN JE ZOMERVAKANTIE
Ieder jaar een feestje!
3-daagse workshops
19 t/m 21 juli en 23 t/m 25 juli

Probeerlessen

(gitaar, piano, blokfluit, harp, viool)

VakantieOrkest (8-12 jaar)
Muziekverhaal (5-7 jaar)
Ensembles (8-12 jaar)
Meer informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl

