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 17 juli 2020  Agenda  
 Nummer 40  18 juli t/m 30 augustus Zomervakantie! 
     
   maandag 31 augustus We gaan weer beginnen! 

   dinsdag 1 sept  
   woensdag 2 sept  
   donderdag 3 sept  
   vrijdag 4 sept Nieuwsbrief nr. 1 

     

 Jarig deze weken:  Zondag 19 juli Lynn van der Veld                 groep 1-2 A 

   Dinsdag 28 juli Jens Hardoff                           groep 1-2 A 
Mila de Jong                           groep 7 

   Vrijdag 31 juli Meester Thomas 

   Zaterdag 1 augustus Noa Bouwmeester                 groep 5 
Jerry van Egmond                  groep 5 
Keano van der Meer              groep 7 
Maartje Wagner                     groep 4 

   Zondag 2 augustus Kenai-Yah Hasselbaink           groep 7 

   Maandag 3 augustus Joshua van Egmond                groep 3 

   Donderdag 6 augustus Elda Gebremichael Teame    groep 6 
Juf Rosemarie 

   Vrijdag 7 augustus Sanne de Vrind                       groep 3 
Juf Karolien 

   Zaterdag 15 augustus Maja Ponikwia                       groep 4 

   Dinsdag 18 augustus Isa van Benten                       groep 6 

   Donderdag  Jessy van der Berg                 groep 5 
Noa Quint                               groep 6 
Jordan van der Schaaf          groep 7 

   Maandag 24 augustus Asia Alkhatib                          groep 6 

   Dinsdag 25 augustus Britt Klink                                groep 7 
Maud Klink                             groep 7 

   Donderdag 27 augustus Nathan Voorzaat                   groep 1-2 A 

   Vrijdag 28 augustus  Nynke de Ridder                    groep 4 

   Zondag 29 augustus  Kyan van der Berg                 groep 8B 

   Maandag 31 augustus Neal van der Bent                 Welkom op school! 
Bowi Smeltink                        Welkom op school! 
Lily Smeltink                           Welkom op school! 
Roan van Tol                           groep 8B 

   Dinsdag 1 september Emma van der Berg               groep 8B 

   Woensdag 2 september Vincent Lee                             groep 8B 

   Donderdag 3 september Juf Ellen 

   Vrijdag 4 september Eyüp Kokangül                        groep 3 

    
 
 
 
 



 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Jaarkalender 

De jaarkalender volgt na de zomervakantie, deze is nog niet klaar. De informatieavond voor de 

groepen 1/2 staat gepland op maandag 7 september en voor groep 3 op woensdag 9 

september. De kennismakingsgesprekken staan gepland op donderdag 10 en dinsdag 15 

september. Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud en kunnen uiteindelijk ook op een andere 

wijze worden ingezet. Dit hangt af van de situatie rondom Corona.  

De studiedagen en andere vrije momenten voor volgend schooljaar zijn:  

• Donderdag 17 september 2020 (studiedag) 

• Maandag 26 oktober 2020 (studiedag)  

• Vrijdag 18 december 2020 is de school om 12.00 uur uit!  

• Vrijdag 19 februari 2021 (studiedag)  

• Dinsdag 6 april 2021 (studiedag)  

• Vrijdag 2 juli 2021 (studiedag)  

• Vrijdag 16 juli 2021 is de school om 12.00 uur uit! 

 

 

Afscheid 

De afgelopen dagen hebben we afscheid genomen van Natalie, Mieke en Harry. Stuk voor stuk 

waardevolle collega’s en leerkrachten.  We gaan hen alle drie zeker missen! We wensen Natalie 

veel succes in haar verdere loopbaan. Mieke en Harry geniet van jullie pensioen! 

 



En nu vakantie! 

Wat een raar en bewogen jaar ligt er achter ons.  We hebben er al genoeg over gezegd en 

geschreven, maar wat ben ik trots op hoe we het samen hebben aangepakt1 

En dan wens ik nu iedereen een welverdiende vakantie. Geniet, rust uit en ik hoop iedereen 

weer in goede gezondheid terug te zien na de zomervakantie. 

 Wie zit volgend 
schooljaar waar? 

   
 

 Corona 
maatregelen na de 
vakantie 
(herhaling) 

 Er is nog geen duidelijkheid of en hoe de maatregelen i.v.m. het Corona-virus gaan 
veranderen in de vakantie. En om duidelijkheid te geven voor de eerste dagen/weken 
na de vakantie, hanteren we de afspraken die we de afgelopen weken hebben gebruikt.  
 
Schooltijden, brengen en halen en ouders  
• We blijven een ruimere inlooptijd hanteren: van 08.20 tot 08.45 uur. Om 08.45 uur 
starten de lessen, dus dan moeten alle kinderen op school zijn.  
• Ouders mogen niet op het plein of in de school komen. Dat betekent dat alle ouders 
achter de gele lijnen blijven, dit geldt ook bij slecht weer. De kleuters worden door de 
juffen opgevangen bij de hoofdingang bij het grasveld en in de klassen. 
• In samenspraak met de Elckerlyc hebben we besloten dat de leerlingen van de 
groepen 4 en 5 niet via de Watergang het schoolplein op gaan, maar via de Vlet. Wilt u 
hier alert op zijn?  
• Het halen en brengen zal op dezelfde manier als de afgelopen weken worden 
georganiseerd. Dit geldt ook voor de voor- en naschoolse opvang. De kinderen worden 
opgehaald en weggebracht.  
 
Kinderen 
• Geef uw (jonge) kinderen kleding aan, die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 
worden en kan worden 'vastgemaakt'.  
• Geef uw kinderen eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' 
(geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit).  
• De jassen worden opgehangen in de gang. Om geen extra loopmomenten te creëren 
worden de tassen meegenomen in de klas. 
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 Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

  
 
 
 
Van juf Natalie 

  
 
Lieve ouders en kinderen,  
Dat was het dan, mijn laatste week op De Klimboom. Na 13 jaar ga 
ik deze mooie plek verlaten. Volgend schooljaar ga ik aan het werk 
in Hoofddorp op school voor speciaal basisonderwijs: (hoe 
toevallig) sbo De Klimboom.  
Ik kijk terug op hele leuke jaren met veel mooie avonturen, fijne 
collega’s, lieve kinderen en betrokken ouders.  
Bedankt voor alle lieve berichtjes, kaartjes en cadeautjes en wie 
weet tot ziens. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en een sprankelend nieuw 
schooljaar! 
Groeten, Natalie 

 
 Van juf Mieke  En dan………..met pensioen!  

Na 43 jaar is het dan echt zo ver. Ik ga met pensioen. Afscheid nemen. 
In 1977 kwam ik uit Brabant naar het “Wilde “ westen, zoals onze 
vrienden dat noemden. Nou een beetje wild was het wel. Mijn baan in 
Brabant opgezegd in groep 3, om naar Hoogmade te verhuizen. Mijn 
man had daar een baan aangeboden gekregen en mocht daarom eerder uit dienst. Er zat zelfs 
een huurhuis bij die baan. Tja, dan is de keuze niet zo moeilijk.  
Maar waar lag dat eigenlijk Hoogmade? Nooit van gehoord dus opgezocht in de atlas. Een 
maand later kon ook ik in het westen van het land gaan beginnen. In Oude-Wetering zochten ze 
een juf voor groep 3. Weer de atlas gepakt. Zo! Dat was vlakbij. Een baan voor 6 maanden. Ik 
ben er nooit meer weg gegaan. 
Samenwonen bestond toen nog niet, dus toen maar zo snel mogelijk trouwen.  Ik kreeg zelfs op 
donderdagmiddag al vrij.  
Allebei de klassen kwamen met een bus naar Brabant op de kinderreceptie. Brabant ligt 
natuurlijk ook erg ver weg. De kinderen vertelden op maandagochtend enthousiast aan mij, dat 
hun juf getrouwd was. En dat ze helemaal over de zee gegaan waren. 
In groep 3 heb ik me altijd heel erg thuis gevoeld. Heel veel kinderen heb ik mogen leren lezen 
en schrijven. Prachtig! Genieten daar in groep 3. 
Op een gegeven moment kwamen ook de kinderen van oud-leerlingen bij mij in de klas. Zo leuk 
om te zien! Maar ja, ik werd nu toch wel oud. Maar mijn passie voor het onderwijs wilde niet 
stoppen. Daarom was het ook zo moeilijk om deze beslissing te nemen.  
Nu ga ik samen met mijn man genieten van ons pensioen. Nieuwe uitdagingen en nieuwe 
plannen. Tijd voor mijn hobby’s. Piano spelen en tennissen. 
Ik wil jullie bedanken voor jullie vertrouwen, gezelligheid, 
gesprekjes en de prachtige herinneringen aan deze school. Ik ga 
jullie missen. Het onderwijs is echt een prachtig vak. 
 
Juf Mieke 

 

 Van meester Harry  40 jaar! En dan pensioen!!  Wat vliegt de tijd!! 
Het is 1980, vers van de Pedagogische Academie en net mijn diploma op zak. Vele 
scholen proberen mij binnen te halen. De Schakel is de gelukkige en mag gaan 
beschikken over mijn geweldige didactische en pedagogische kwaliteiten. Daarnaast 
ben ik geboren en getogen in dit dorp, ben dus zeer goed op de hoogte van de 
gewoontes van de autochtone bevolking en ik beheers het Veens dialect volkomen. 
Kortom De Schakel heeft met mij een kanjer binnengehaald.  
De eerste twee jaren heb ik als meester van het kamertje gewerkt. Nu in deze tijd klinkt 
dat natuurlijk enorm fout en kunnen we het beter zeggen dat ik als remedial teacher 



vele kinderen individueel verder heb kunnen helpen. Hierna heb ik enkele jaren als duo 
partner van de directeur ervoor gezorgd, dat hij zonder zorgen voor zijn klas, zijn werk 
als directeur zo goed mogelijk kon uitvoeren. Later vertrouwde men mij vele jaren de 
zorg van groep 7 volledig aan mij toe. Groep 7 is vanuit onderwijskundig oogpunt een 
zeer belangrijk schooljaar en de keus voor mij als leerkracht zeer verstandig en eigenlijk 
heel voor de hand liggend. 
Mijn tomeloze inzet is in al die jaren niet verminderd, zo niet groter geworden en mijn 
40 jaren ervaring hebben mijn functioneren nog rijker en waardevoller gemaakt.  
Vele leerlingen hebben van mijn bezielende leiding mogen genieten. Vol kennis, 
levenswijsheid en vele vaardigheden op diverse gebieden zijn zij aan de puberteit 
begonnen en zijn zij uitgegroeid tot gelukkige, zelfbewuste en waardevolle burgers van 
de samenleving. Velen denken met weemoed terug aan de fijne tijd die ze bij mij in de 
klas mochten meemaken. 
Zo na deze bescheiden terugblik wil ik ook nog even kwijt dat het de laatste jaren toch 
niet meer zo makkelijk ging.  Bij het ouder worden van lichaam en geest komen er soms 
toch wat beperkingen om de hoek kijken die het er niet makkelijker op maken.  En deze 
gingen niet aan mij voorbij. Onderwijsvernieuwingen gaan voor je gevoel steeds sneller 
en maak je je steeds lastiger eigen. Ik voelde dat het genoeg was en dat het tijd was om 
het roer te verzetten. Dat is goed voor mij, maar ook voor de kinderen en de school.  
Het was een verschrikkelijke mooie tijd, het is een vreselijk mooi vak, ik zou het zo weer 
opnieuw kiezen als ik jong was, maar het is klaar. Ik houd van klussen, fietsen en zeilen. 
In mijn huis kan er nog genoeg gebeuren, mijn zoon heeft een oud huisje in Leiden wat 
flink wat aandacht nodig heeft. Kortom, ik kan mijn hart ophalen. Er is tijd voor andere 
zaken. Daar heb ik zin in! 
Ik wil iedereen bedanken voor de gezelligheid, het vertrouwen en de mooie momenten.  
 
Meester Harry 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


