
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nieuwsbrief 
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2371 RE Roelofarendsveen  http://rkbsdeklimboom-ssba.nl 
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   Agenda  
 16 oktober 2020  17 oktober t/m 25 oktober Herfstvakantie 
 Nummer 7  maandag 26 oktober Studiedag team, alle leerlingen vrij! 

   dinsdag 27 oktober  
   woensdag 28 oktober  
   donderdag 29 oktober  
   vrijdag 30 oktober Nieuwsbrief nr. 8 

     

 Jarigen deze week:  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 1-2 B 
   zondag 25 oktober Faith Starre                          groep 4 
   dinsdag 27 oktober Aliciana Jhinnoe                  groep 6 

Juf Linda Mooijekind 
   donderdag 29 oktober Jasper Oomen                      groep 8A 

   

             
   Macy, Fatima en Farah zijn jarig in de herfstvakantie. Zij zullen na de vakantie starten in de 

groepen 1-2.  
Wij wensen jullie veel plezier op school! 



 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Schoolgids 
De schoolgids is klaar en deze is te vinden op onze website (https://rkbsdeklimboom-
ssba.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-03-SCHOOLGIDS-.pdf)  
 
 
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 afgelopen dinsdag mee naar huis gegaan. Wanneer u deze nog niet 
ontvangen heeft, of wanneer uw kind met twee huishoudens te maken heeft, kunt u 
een mail sturen naar de.klimboom@ssba.net U ontvangt dan via uw kind een 
jaarkalender. De kalender is digitaal te vinden op onze 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! Gezien de huidige situatie, waarbij we uitgaan van zo min mogelijk sociaal verkeer 
(ook binnen de school) zullen we deze studiedag online houden. 
 
Herfstvakantie 
Voor nu wens ik iedereen een fijne herfstvakantie toe. Rust lekker uit, geniet van het 

samenzijn en blijf gezond       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag x x 

donderdag x x 

vrijdag - - 
 

  
Schoolfoto's 
bestellen 

  
Schoolfoto’s 
De foto’s van uw kind kunt u online bestellen via http://www.fotoidee4u.com. Ieder 
kind heeft een eigen fotonummer gekregen. In de bijlage vindt u het stappenplan.  
 

 Sinterklaasintocht  Winkelhart Roelofarendsveen organiseert i.s.m. A4 Drive In Bioscoop een 
Coronaproof Sinterklaasintocht 
Helaas kan de traditionele Sinterklaasintocht in Roelofarendsveen door de maatregelen 
dit jaar niet doorgaan. 
De ondernemers van Winkelhart Roelofarendsveen hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en gekeken wat wél kan. 
In samenwerking met A4 Drive in Bioscoop en een enthousiaste club vrijwilligers 
organiseren zij op zaterdagmiddag 14 november een Coronaproof Sinterklaasintocht. 
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Na de landelijke aankomst op TV wordt er op het Veenderveld een leuk lokaal feestje 
gevierd. 
Tijdens twee sessies wordt een leuke Sintflim getoond en natuurlijk zijn Sinterklaas en 
zijn Pieten (met lekkers) ook aanwezig. 
 
Kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen voor de herfstvakantie een flyer met QR-code mee 
naar huis, waarmee een plek te reserveren is. 
Door beperkte capaciteit is er gekozen om deze doelgroep de eerste mogelijkheid te 
geven. 
 

 Team Hoofdluis-
bestrijding GGD 
Hollands Midden 

 Team Hoofdluisbestrijding GGD Hollands Midden: 
De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de kinderen eens in de 
paar weken of na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders 
van de school. 
Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de 
komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er 
slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op 
hoofdluis te controleren. 
Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te 
controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een 
vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten 
kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen 
of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een 
luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere 
ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon 
naar school. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 

    
 Schoenendoosactie  Schoenendoosactie 2020 

In de maand november staat de jaarlijkse schoenendoosactie 
gepland. Gezien de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een 
feestelijke viering te houden waarin iedereen de gemaakte 
schoenendozen kan inleveren. Maar om toch mee te doen aan de 
schoenendoosactie passen we ons aan. We hebben gekeken naar 
wat er dan wel mogelijk is 
zodat we toch veel kinderen 

blij kunnen maken die dit hard nodig hebben. 
Dus lees de folder door en zoek een 
schoenendoos op. Vul en versier de 
schoenendoos en lever deze in op school. 
De gevulde en versierde schoenendozen kunnen 
ook ingeleverd worden op Reigersingel 21. 
Graag van te voren even bellen 06-10297846.  
De schoenendozen kunnen tot uiterlijk 
woensdag 18 november ingeleverd worden. Dan zorgen wij dat ze zaterdag 21 
november naar het inleverpunt in Leiden worden gebracht. 
Als er vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen. 
Suzanne de Jeu en Joze Koot 

    
    

 
 
 
 

 


