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Jarigen deze week:

Agenda
maandag 5 oktober
dinsdag 6 oktober
woensdag 7 oktober
donderdag 8 oktober
vrijdag 9 oktober

-

zondag 4 oktober

Hala Setrallah groep 8B
Juf Hilda
Nikki Vermeij groep 1-2B

vrijdag 9 oktober

Directie

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

Nieuwsbrief nr. 6

Nieuws van de directeur
Nieuwe maatregelen Corona
Helaas moeten de maatregelen omtrent Corona weer aangescherpt worden. Wij vragen
alle bezoekers om eerst aan te bellen. Wanneer het bezoek binnen gelaten wordt,
stellen we de triage-vragen. Bij de hoofdingang is een registratiepunt gemaakt, waar we
bijhouden wie er in de school is geweest. We willen er nogmaals op wijzen, dat bij de
start en het einde van de schooldag ouders buiten het schoolplein horen te wachten.
Wilt u ook alert blijven op de anderhalve meter afstand tussen elkaar!
Jaarkalender
De jaarkalender is alvast in te zien op de website: https://rkbsdeklimboom-ssba.nl/wpcontent/uploads/2020/09/kalender_20-21.pdf Binnenkort krijgen de oudste kinderen
van het gezin een exemplaar mee naar huis.
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Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan. Dit jaar staat het
thema geschiedenis centraal met als titel “En toen…”. In de aula hebben we onze eigen
tijdlijn gemaakt. Alle kinderen hebben zichzelf getekend, de leerkrachten hebben deze
op een strook geniet en van 2008 t/m 2016 hebben we onze eigen tijdlijn van
leerlingen!
Tijdens de opening hebben de leerkrachten in andere klassen voorgelezen én hebben
alle klassen nieuwe boeken gekregen om uit te lezen.
De Kinderboekenweek duurt nog tot en met zondag 11 oktober.

Reminder: Sparen voor onze schoolbieb tijdens de Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek kun je bij Veenerick sparen voor onze
schoolbibliotheek. Koop je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek, lever dan de
kassabon (of de factuur bij webshopbestellingen) in bij je juf of meester of doe hem in de
speciale inleverbox op school.
Na afloop van de Kinderboekenweek tellen we samen met Veenerick alle kassabonnen
bij elkaar op. Voor 15% van het totaalbedrag mag onze school nieuwe kinderboeken
uitzoeken voor de schoolbieb! Wij hopen natuurlijk op veel bonnetjes
Aandachtpuntjes:
-De actie geldt alleen voor consumentenaankopen, zakelijke aankopen zijn uitgesloten.
-De actie geldt alleen op kinderboeken.
-De actie geldt niet in combinatie met andere acties.
Bij besteding vanaf 12,50 aan kinderboeken krijg je het Kinderboekenweekgeschenk cadeau

Reminder: Zwerfboekactie:

Op onze school staat vanaf woensdag het eerste Kinderzwerfboek-station
van Roelofarendsveen. Vanuit de organisatie hebben we een doos gehad met allemaal
gratis boeken.
De bedoeling is dat de leerlingen boeken mee van huis nemen die ze niet meer willen
lezen. Deze boeken kunnen zij ruilen met een zwerfboek. De leerkrachten hebben de
kinderen verteld op welke manier dat kan.
De kast is er voor leespromotie en leesplezier!
Wil je nog meer weten over de zwerfboekenkast? Kijk dan op de
website: http://kinderzwerfboek.nl/

We zijn er bijna!
Wat hebben jullie allemaal veel kiwistickertjes meegenomen!
De poster is bijna vol…

