
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nieuwsbrief 
Rembrandt van Rijnsingel 17  de.klimboom@ssba.net 
2371 RE Roelofarendsveen  http://rkbsdeklimboom-ssba.nl 
071-3313039     
 
 

 18 oktober 2019  Agenda  
   21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
     
 Nummer 7  

maandag  28 oktober 
Groep 8B:Laatste dag voor de klas juf Cynthia 
Groep 8A: Ninthe weer voor het eerst bij ons in de 
groep. 

   
dinsdag  29 oktober 

Groep 6: juf Leonie afwezig en juf Conny voor de 
groep. 

   woensdag 30 oktober  
   donderdag  31 oktober  
   vrijdag  1 november Nieuwsbrief nr. 8 
    
 Jarigen deze week:  zaterdag 17 oktober Renzo Dobbe                    groep 1-2 B 

Lauren van der Meer       groep 3 
   zondag 20 oktober Colin Bergkamp                groep 7B 

Nova van der Breggen     groep 4 
   maandag 21 oktober David Bakker                     groep 5 
   dinsdag 22 oktober  Fay van Berkel                   groep 4 
   donderdag 24 oktober Derek van der Salm          Welkom op school! 

Tygo Disseldorp                groep 3 
   vrijdag 25 oktober Faith Starre                        groep 3 
   zondag 27 oktober Juf Linda Mooijekind 

Aliciana Jhinnoe                groep 5 
   dinsdag 29 oktober Jasper Oomen                   groep 7A 
   donderdag 31 oktober Noa van Loevesijn            groep 8A 
   vrijdag 1 november Stijn van der Heden         groep 3 
    

 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Studiedag Sociale Veiligheid 
Afgelopen maandag had het team een studiedag rondom Sociale Veiligheid. Hierbij 
hebben wij belangrijke stappenplannen rondom de meldcode en grensoverschrijdend 
gedrag met elkaar uitgediept. U kunt op de website www.rkbsdeklimboom-ssba.nl 
 onder het kopje Sociale Veiligheid meer informatie hierover vinden. Op deze plek is 
ook een link geplaatst waarbij u kunt klikken om de infographic rondom ons beleid 
Sociale Veiligheid in te zien.   

http://www.rkbsdeklimboom-ssba.nl/
http://www.rkbsdeklimboom-ssba.nl/


Schoolgids 
Op de website is de laatste schoolgids geplaatst. Hierin kunt u allerlei praktische 
informatie over onze school lezen. 
 
Zwangerschapsverlof 
Juf Roselien is weer gestart in groep 6. Fijn dat ze weer terug is. Dat betekent wel dat 
juf Danielle niet meer nodig is in groep 6. Gelukkig kan zij de overstap maken naar 
groep 8. Juf Cynthia heeft namelijk maandag 28 oktober haar voorlopig laatste dag voor 
groep 8, omdat zij met zwangerschapsverlof gaat. We wensen juf Cynthia een goed 
verlof toe en zijn heel benieuwd naar de baby! Juf Danielle heeft de afgelopen week al 
meegedraaid met juf Cynthia in groep 8. We wensen haar een fijne tijd toe in groep 8.  
 
Nieuwe leerling 
Op maandag 28 oktober keert Ninthe wederom terug in groep 8A. Zij komt terug uit 
Australië en zal zich herenigen met haar vroegere klasgenootjes. Ninthe, we wensen je 
een fijne tijd toe bij ons op De Klimboom. 
 
Herfstvakantie 
Maar nu eerst VAKANTIE! De eerste periode zit erop. Nu even tijd om goed uit te rusten 
en bij te komen. Veel plezier allemaal in de vakantie en tot ziens op maandag 28 
oktober. 
 

 
 
 

 Aanmelden App  School App 
Heeft u onze SchoolApp al gedownload?  
Via deze app kunnen leerkrachten u informatie geven over de klas van uw kind.  
Dit kan op elk gewenst moment en zo blijft u beter en sneller op de hoogte van wat 
speelt in de groep.  
U mist anders de informatie die voorheen in de nieuwsbrief werd geplaatst. 



 

 Aanwezigheid   Directie Gedrags-specialist IB  

maandag x  x 

dinsdag x  
 

woensdag  x x x 

donderdag  x 
  

vrijdag 
 

  
 

 Schoenendoosactie  Schoenendoosactie 2019 

 

Deze week zijn er folders meegegeven van de schoenendoosactie. Stichting Edukans is 

gestopt met de schoenendoosactie. We hebben ons aangesloten bij de schoenendoosactie 

van Actie4kids. 

 



De schoenendozen worden door hun uitgedeeld in Sierra Leone, Malawi, Togo, 

Roemenië, Moldavié en in vluchtelingenkampen op de 

Griekse eilanden. 

 

Voor meer informatie over de stichting zie hun website 

www.actie4kids.org, 

 

Tijdens de viering op zondag 17 november 2019 om 11.15 uur 

in de Petruskerk zullen de schoenendozen verzameld worden.  

Tijdens de viering is iedereen gelovig of niet geloving van 

harte welkom.   

De viering zal muziekaal ondersteund worden voor Faith. 

 

Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan uiterlijk vrijdag 15 november 

in op school. 

 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Suzanne de Jeu of Joze Koot, 071-

3318275. 

 

Dan zien we jullie graag op 17 november. 

Werkgroep  kinderkerk 

 Uitnodiging 
Gewoon Anders 

  

 Uitnodiging 
Halloween 
speurtocht 

 
 

http://www.actie4kids.org/
http://www.actie4kids.org/


Zaterdag 26 oktober a.s. vind er weer een 
gigantisch, grote, gezellige Halloween speurtocht 
plaats in de straten rondom de Europaweg en een 
aantal straten achter de Dirk….  
Heb jij er ook zo gigantisch, griezelig veel zin in 

en je bent niet ouder dan 12 jaar… geef je dan nu op via dit email-
adres:  

frandajaja.dt@gmail.com  
Graag met als titel: inschrijving Halloween!  

LET OP!  
Opgeven kan tot 19 oktober a.s. (dit is de 
allerlaatste dag, hierna is opgeven niet meer mogelijk! 
De avond zelf kun je je ook niet meer opgeven.)  
PS: ook als je broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes hebt zijn ze 
van harte welkom! Je moet zelf voor begeleiding zorgen!  
Vergeet je niet op te geven!! Wees er snel bij, ALS JE DURFT! 
Inschrijfgeld: €1 per kind (incl. limonade, snoepje, benodigdheden voor 
de speurtocht en voor de ouders is er koffie/thee aan het einde!) 
Aansluitende informatie ontvangt u na de inschrijving!  
    De groeten van: Het Griezelteam   
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 Uitnodiging 
Halloween in de 
Tweesprong 

 

 



 Uitnodiging 
Halloween 
jeugdwerk 

 

 



   

 
 


