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 15 oktober 2021  Agenda  
 Nummer 7  18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 
   maandag 25 okt Weer naar school! 

   dinsdag 26 okt  
   woensdag 27 okt   
   donderdag 28 okt  
   vrijdag 29 okt Nieuwsbrief nr. 8 
     

 Jarigen deze week:  zaterdag 16 oktober Anouk van Leeuwen          groep 6 
   zondag 17 oktober Bowi Smeltink                     groep 4 
   maandag 18 oktober Macy van Mastwijk            groep 1-2b 
   dinsdag 19 oktober Renzo Dobbe                       groep 3 

Lauren van der Meer         groep 5 
   woensdag 20 oktober Nova van der Breggen       groep 5 
   donderdag 21 oktober David bakker                       groep 7 

Fatima Zehra Kokangül      groep 1-2b 
   vrijdag 22 oktober Fay van Berkel                     groep 6 

Farah Visser                         groep 1-2b 
   zondag 24 oktober Ariam Kibrab                       Welkom op school! 

Tygo Disseldorp                  groep 5 
Derek van der Salm            groep 3 

   maandag 25 oktober Faith Starre                          groep 5 
   woensdag 27 oktober Aliciana Jhinnoe                  groep 7 

Juf Linda Mooijekind 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Directie  Nieuws van de directeur   
 

Afsluiting Kinderboekenweek 
Vandaag hebben we de week “Worden wat je wil” afgesloten met 
een speurtocht. Door de hele school werden beroepen 
uitgebeeld en daar stond een letter bij die tot een oplossing 
leidde. 
De jongste leerlingen werden geholpen door de kinderen uit de 
hogere groepen.  
 



 
 
Wat is het toch leuk om te zien, dat de grote kinderen zo 
behulpzaam zijn. Samen speurden ze alle letters op en 
puzzelden zij de zin: “zoveel dingen die je later kunt doen”. 
 
 
 
 
 

Herfstvakantie 
Dan zit de eerste periode er al weer op! De komende week mogen we genieten van een 
heerlijke week vrij! Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie toe! 

 
 

 SSBA  Scholenmarkt stopt 
Elk jaar vond in november de scholenmarkt plaats. Tijdens deze avond waren de 
voortgezet onderwijs scholen uit de regio aanwezig voor het geven van informatie. 
SSBA organiseerde dit evenement als gebaar naar de leerlingen van de groepen 8 en hun 
ouders als extra hulp bij het maken van de schoolkeuze. 
De laatste jaren is het aantal deelnemende scholen behoorlijk gegroeid en ook het 
aantal bezoekers is fors toegenomen. De ruimte in Kaskade is daardoor niet meer 
toereikend om de scholen de gelegenheid te geven zich op een goede manier te 
presenteren. Maar veel belangrijk is het feit, dat we met dit grote aantal bezoekers niet 
meer in staat zijn om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. Het is daarnaast 
primair de taak van de voortgezet onderwijs scholen om zich te presenteren en niet die 
van het basisonderwijs. Nu de scholen in de coronatijd ook nieuwe en aanvullende 
manieren hebben gevonden om zich te presenteren naast de open dagen is het voor 
SSBA tijd om te stoppen met de organisatie van de scholenmarkt. 
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

  Directie IB  

maandag x  

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag -  
 

 Nieuwe leerlingen  Welkom op De Klimboom 
Na de herfstvakantie starten een aantal nieuwe leerlingen: 
Ariam Kibrab   in groep 1-2b 
Rachel Appel   in groep 1-2b 
Ivan Rashid      in groep 3 
Karam Rashid  in groep 8 
We wensen jullie een heel fijne tijd bij ons op school! 
 

 Ouderbijdrage  Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022  

Ook dit jaar zet de ouderraad zich in om voor de kinderen leuke activiteiten en 
feestelijke vieringen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het Sinterklaas- of kerstfeest, maar 
ook de sportdag.  



Om het succes van voorgaande jaren voort te zetten en de kinderen weer een mooi 
schooljaar te geven, is de ouderbijdrage voor dit schooljaar gelijk gebleven, namelijk € 
32,50.  
Naar verwachting zal de incasso binnenkort plaats vinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad van De Klimboom 
 

 Foto’s puzzeltocht 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Schoolfoto’s  Afgelopen week hebben de kinderen een blad mee naar huis gekregen met de code 

waarmee de schoolfoto’s besteld kunnen worden. Dit bestellen van de schoolfoto’s gaat 
digitaal.  
In de bijlage vinden jullie een handleiding waarin staat hoe dit moet. 
 

 Schoenendoosacti
e 

 Schoenendoosactie 2021 
 
De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in Afrika, Oost Europa of in een 
vluchtelingenkamp in Griekenland.  Hopelijk kunnen we veel kinderen blij maken met 
een mooi versierde en gevulde schoenendoos. 
 
Tijdens de viering op zondag 21 november 2021 om 11.15 uur in de Petruskerk, zullen de 
schoenendozen verzameld worden.  Tijdens de viering is iedereen, gelovig of niet 
gelovig, van harte welkom.    



Kun je niet naar de kerk komen, lever de schoenendoos dan uiterlijk donderdag 18 
november in op school. 
Voor meer informatie over de stichting: zie hun website https://schoenendoosactie.nl/. 
 
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Suzanne de Jeu of Joze Koot, 071-
3318275. 
 
Dan zien we jullie graag op 21 november. 
Werkgroep  Kinderkerk 

 Webinar over 
schermtijd 

 

 
 
Hoeveel schermtijd is gezond? Opvoeden met media 2021 
Kinderen zitten uren per dag op hun mobiel, tablet of laptop. Voor contact en plezier, maar ook 
voor school. Opvoeden met media is niet makkelijk! Ouders zijn zelf niet opgegroeid met 
mobieltje en sociale media. Ze worstelen met allerlei vragen. Wat doen die kinderen toch 
online? En hoe lang is gezond? Hoe maak ik goede afspraken over schermtijd? Hoe zorg ik dat ze 
niet online gaan pesten? En misschien wel de moeilijkste: wanneer geef ik mijn kind een 
smartphone en onder welke voorwaarden? 
  
Op 9 november organiseert De Driemaster een webinar over mediaopvoeding. Voor ouders van 
basisschoolleerlingen. Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media geeft antwoorden op alle 
vragen en biedt nuttige tips voor thuis. Over hoe je goede afspraken kunt maken en het gesprek 
met je kind kunt voeren. En hoe je zelf als ouder het goede voorbeeld kunt geven.  
 
• 9 november vanaf 19.30 uur 
• aanmelden via info@dedriemaster.nu 
• Een half uur van tevoren ontvang u een Googlemeet link ter deelname. 
 
Meer informatie over de inhoud? Kijk op onze website: 
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-opvoeden-
met-media-2021/ 
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