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 16 juli 2021  Agenda  
 Nummer 40  17 juli t/m 29 aug Zomervakantie 
   vrijdag 27 augustus Nieuwsbrief nr. 0 
   maandag 30 aug Start schooljaar 2021-2022 
   dinsdag 31 aug  
   woensdag 1 sept   
   donderdag 2 sept  
   vrijdag 3 sept Nieuwsbrief nr. 1 
     
 Jarig deze weken:  maandag 19 juli Lynn van der Veld                  groep 3 
   donderdag 22 juli Neal van der Bent                  groep 3 
   vrijdag 30 juli Jens Hardoff                            groep 3 

Mila de Jong                            groep 8 
   Zaterdag 31 juli Meester Thomas 
   zondag 1 augustus Noa Bouwmeester                 groep 6 

Jerry van Egmond                  groep 6 
Keano van der Meer              groep 8 
Maartje Wagner                     groep 5 

   maandag 2 augustus Kenai-Yah Hasselbaink          groep 8 
   dinsdag 3 augustus Joshua van Egmond               groep 4 
   donderdag 5 augustus Rolf Volwater                Welkom op school na de vakantie! 
   vrijdag 6 augustus Elda Gebremicael Teame      groep 7 

Juf Rosemarie 
   zaterdag 7 augustus Sanne de Vrind                       groep 4 
   zondag 15 augustus Maja Ponikwia                        groep 5 

Bliss Vork                                 groep 1-2b 
   woensdag 18 augustus Isa van Benten                        groep 7 
   vrijdag 20 augustus Jessy van der Berg                  groep 6 

Noa Quint                                groep 7 
Jordan van der Schaaf           groep 8 

   dinsdag 24 augustus Asia Alkhatib                           groep 7 
   woensdag 25 augustus Britt Klink                                 groep 8 

Maud Klink                              groep 8 
   vrijdag 27 augustus Nathan Voorzaat                    groep 3 
   zaterdag 28 augustus Mace van der Poel            Welkom op school na de vakantie! 

Nynke de Ridder                     groep 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Nieuwe 
leerlingen 

Welkom op onze school ! 
Na de zomervakantie starten er nieuwe leerlingen: 
Yasmeen Yussef         in groep 1-2a 
Eva Voorzaat groep   in groep 1-2a 
Chris van der Heden  in groep 1-2a 
Demian van Egmond in groep 1-2a 
Antoni Szkutak           in groep 1-2b 
Mace van der Poel     in groep 1-2b 
Rolf Volwater              in groep 1-2b 
Aniela Kosc                  in groep 3 
Thomas Hogers           in groep 3 
Tom Hassing                in groep 5 
Sanne Hogers              in groep 5 
Esmee van der Brink  in groep 5  
Jelte Möllers                in groep 7 
Koen Hassing               in groep 8 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier op De Klimboom! 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 

Afscheid 
Afgelopen week stond in het teken van afscheid nemen.  

• Afscheid van de basisschool door beide groepen 8, met 
een fantastische musical, waar de kinderen hun nog niet 
vertoonde talenten konden laten zien. Op woensdag 
konden zij echt de school verlaten. Fietsend door de 
gangen, toegejuicht door alle kinderen van de Klimboom, 
op weg naar hun nieuwe avontuur, het voortgezet 
onderwijs. Wij wensen hen veel succes op hun nieuwe 
plek. 

• Afscheid van juf Conny en juf Ingeborg. Twee vertrouwde 
gezichten in onze school, twee waardevolle collega’s en 
leerkrachten. Wat zullen we hen gaan missen. Dank jullie 
wel voor alles wat jullie voor onze school betekend 
hebben. Conny en Ingeborg: geniet van jullie pensioen! 

• Afscheid van een raar en bewogen jaar. Er is veel gebeurd 
en we hebben steeds moeten meebewegen met wat er 
op ons af kwam. Dat was niet altijd eenvoudig, maar dit 
hebben we met elkaar, ouders, kinderen en leerkrachten toch maar 
mooi gedaan. 

 

En dan nu vakantie: een paar weken geen wekker, maar rustig aan, geen 
broodtrommeltjes vullen, maar samen een boterham eten, niet in de 
schoolbank zitten, maar vooral veel spelen en genieten.  
Kortom: tijd voor elkaar. Geniet van de zomervakantie! Tot ziens op 30 augustus. 
 
Nieuw schooljaar 
 

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 maandag  10.15 – 11.00 Vakleerkracht Femke 

 woensdag  13.00 – 13.45  Vakleerkracht Mitchell  

Groep 4 maandag  09.30 – 10.15 Vakleerkracht Femke 

 woensdag 12.15 – 13.00  Vakleerkracht Mitchell 

Groep 5 woensdag 11.00 – 11.45 Vakleerkracht Mitchell 

 vrijdag  08.45 – 09.30 Eigen leerkracht  

Groep 6 woensdag 10.15 – 11.00 Vakleerkracht Mitchell 

 vrijdag 09.30 – 10.15 Eigen leerkracht  

Groep 7 woensdag 09.30 – 10.15 Vakleerkracht Mitchell 

 vrijdag 10.15 – 11.00 Eigen leerkracht  

Groep 8 maandag  08.45 – 09.30 Vakleerkracht Femke  

 woensdag 08.45 – 09.30 Vakleerkracht Mitchell  

 
Alvast voor in de agenda: augustus en september 
 

30 augustus Eerste schooldag 

2 september Informatieavond groepen 1/2 

8 september Informatieavond groep 3 

9 september Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8 

14 september Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8 

17 september Kermisvrij 

20 september Studiedag 
  

    
 IB  Nieuws van de IB-er 

Als intern begeleider organiseer ik de extra ondersteuning voor 
leerlingen die dat nodig hebben. In de meeste gevallen wordt die 
ondersteuning gegeven door zzp-ers. Dit zijn ervaren en deskundige 
mensen met wie ik, op basis van wat wij op school nodig hebben aan 
extra begeleiding, afspraken maak.  
Door het extra geld dat scholen komend schooljaar zullen ontvangen, is 
de vraag naar extra mensen op alle scholen heel groot. De vraag is veel 
groter dan het aanbod, helaas. 
Dit heeft tot gevolg dat enkele van onze zzp-ers de keuze hebben 
gemaakt om een andere functie op een andere school aan te nemen. 
Die mensen zijn nu voor ons niet meer beschikbaar.  
Nieuwe mensen aantrekken is nog niet gelukt. Dit betekent concreet 
dat leerlingen die dit jaar extra ondersteuning buiten de groep kregen, 
dat in ieder geval aan het begin van volgend jaar nog niet kunnen 
krijgen.  
 
Ik begrijp dat het heel vervelend is voor de kinderen zelf, voor hun 
juffen en voor u als ouders. Ik zou ook liever zien dat elk kind de hulp 
krijgt die het verdient en nodig heeft. 
 
Mocht u iemand uit uw omgeving kennen die bevoegd is om (groepjes) 
kinderen RT te geven, dan hoor ik dat graag. 
 
Karolien Heidweiller (IB-r De Klimboom) 

     



 Vakantielezen  Lekker lezen 
Zelfs bij kinderen die van lezen 
houden, wil het lezen er in de vakantie 
wel eens wat bij inschieten. En als je 
kind niet zo'n lezer is, is de kans nog 
kleiner dat hij uit zichzelf een boek zal 
pakken. Maar een beetje 
aanmoediging doet wonderen. Met de 
bijlages prikkel je je kind om in de 
vakantie lekker veel te lezen. En om te ervaren hoe fijn lezen is. Kies een 
leuke versie uit en ga er lekker mee aan de slag!  
Veel leesplezier!! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lees en luister deze zomer duizenden verhalen op je telefoon 
of tablet met de gratis online Bibliotheek-app! Jongeren tot 

18 jaar kunnen gratis gebruik maken van Boek ‘n Trip, of je nu 
lid bent of niet. 

 
Deze actie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


