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 9 oktober 2020  Agenda  
 Nummer 6  maandag  12 oktober  

   dinsdag  13 oktober  
   woensdag 14 oktober  
   donderdag  15 oktober  
   

vrijdag  16 oktober 
Nieuwsbrief nr. 7    Start Herfstvakantie 
Let op! Maandag 26 oktober studiedag team en zijn de 
kinderen vrij! 

     

 Jarigen deze weken:  maandag  12 oktober Noa van Zanten              groep 5 
   vrijdag 16 oktober Anouk van Leeuwen      groep 5 
   zaterdag 17 oktober Bowi Smeltink                 groep 3 
   zondag 18 oktober Macy van Mastwijk        Welkom op school! 

   maandag 19 oktober Renzo Dobbe                   groep 3 
Lauren van der Meer     groep 4 

   dinsdag 20 oktober Colin Bergkamp               groep 8B 
Nova van der Breggen    groep 4 

   woensdag 21 oktober Fatima Zehra Kokangül  Welkom op school! 
David Bakker                    groep 6 

   donderdag 22 oktober Farah Visser                      Welkom op school! 
Fay van Berkel                  groep 5 

   zaterdag 24 oktober Tygo Disseldorp               groep 4 
Derek van der Salm         groep 1-2B 

   zondag 25 oktober Faith Starre                       groep 4 
   dinsdag 27 oktober Aliciana Jhinnoe               groep 6 

Juf Linda Mooijekind 
   donderdag 29 oktober Jasper Oomen                   groep 8A 

                         

 
 Nieuwe leerlingen  Nieuwe leerlingen 



Macy, Fatima en Farah zullen na de herfstvakantie starten in groep 1-2 A en B. Wij wensen jullie 
heel veel plezier op school, welkom! 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 
Anderhalve meter 
Om ons heen merken we dat het coronavirus dichterbij komt. Het blijft voor ons 
allemaal heel belangrijk om ons aan de anderhalve meter afstand te houden. Laten we 
hier alert op blijven bij contactmomenten in en rondom de school. 
 
Jaarkalender 
De jaarkalender is alvast in te zien op de website: https://rkbsdeklimboom-ssba.nl/wp-
content/uploads/2020/09/kalender_20-21.pdf 
 

Studiedag maandag 26 oktober 
Maandag (26 oktober)  na de herfstvakantie hebben alle leerlingen een dag extra vrij. 
Dit in verband met een studiedag van het team rondom het observatie-instrument 
Zien! 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Even voorstellen  Beste allemaal!  

Op deze manier wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Anne Duijndam. Ik ben 24 jaar en sta 

met passie voor de klas. Na de herfstvakantie zal ik juf Angela vervangen tijdens haar 

zwangerschapsverlof. De afgelopen periode heb ik een aantal dagen mee kunnen lopen 

in de groep. Op deze manier heb ik de leerlingen al leren kennen en weet ik wat de 

vaste rituelen in de klas zijn. Ik heb er erg veel zin in!  

Mochten jullie vragen hebben, schroom niet en stel ze!  

Groetjes,  

Anne Duijndam 

 

https://rkbsdeklimboom-ssba.nl/wp-content/uploads/2020/09/kalender_20-21.pdf
https://rkbsdeklimboom-ssba.nl/wp-content/uploads/2020/09/kalender_20-21.pdf


 Vacature SSBA  

 

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade zoekt 

schoonmaak(st)ers! 

Schoonmaak(st)er (parttime 10 tot 25 uur per week) 

Vanaf 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s! Het gaat om een parttime 

schoonmaak(st)er voor de scholen OBS Elckerlyc en RKBS de Kinderbrug. De werkdagen zijn van 

maandag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 18.00 uur. 

Wat ga je doen? 

• Werken volgens de kwaliteits-, hygiëne- en veiligheidsnormen; 

• Werken in een omgeving waar overdag kinderen aanwezig zijn (schoolgebouw); 

Wie ben je? 

• 100% medeverantwoordelijk voor de omgeving waarin je werkt; 

• Een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken 

• Een persoon die de Nederlandse en/of Engelse taal in woord en gebaar machtig is. 

Wat bieden wij?  

• Mogelijkheid voor een vaste aanstelling; 

• Goede arbeidsvoorwaarden (CAO PO 2019-2020). 

Lijkt dit je een leuke functie? Kom op gesprek! 

Ben jij de schoonmaak(st)er die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie voor 30 november 

2020  naar: ssba@ssba.net. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nancy van der Meer op 

telefoonnummer 071-33 11 767. Meer informatie over onze scholen vind je op: www.ssba.net. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ssba@ssba.net
http://www.ssba.net/


 Activiteiten in de 
vakantie 

 

 



 
 

 
 

  

 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


