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 30 oktober 2020  Agenda  
 Nummer 8  maandag 2 november  

   dinsdag 3 november  
   woensdag 4 november  
   donderdag 5 november  
   vrijdag 6 november Nieuwsbrief nr. 9 

     

 Jarigen deze week:  zondag 1 november Stijn van der Heden  groep 4 

   maandag 2 november Juf Conny 

   dinsdag 3 november Lily Smeltink               groep 3 

   woensdag 4 november Yvanca de Rooi          groep 7 

   donderdag 5 november Delayla Beens            groep 1-2A 

   vrijdag 6 november Mya Oosterveen       groep 3 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Als we naar buiten kijken, is het gelijk duidelijk. De Herfst is echt begonnen! Er is wind, 
regen en overal om ons heen zien we bladeren. 
Het schemert ’s avonds al vroeg, het is weer tijd om de gezelligheid binnen te zoeken. 
De kleuters hebben HERFST als thema en binnen school is het ook in die stijl 
aangekleed.   

 
 



De afgelopen week is het eerste deel van de bestellingen van de schoolfoto’s 
uitgedeeld. 
De foto’s worden aangeleverd in een grote A4-envelop. Wilt u eraan denken om alvast 
een plastic tas aan uw kind mee te geven, wanneer u foto’s besteld heeft of nog gaat 
bestellen?  
 
De voortgangs- en adviesgesprekken worden in een aangepast vorm gehouden. 
Hieronder kunt u lezen op welke wijze u de leerkracht van uw kind kunt spreken. 
 

 Voortgangs- / en  
adviesgesprekken 

 Voortgangs-adviesgesprekken 
Vanwege de coronamaatregelen zullen de voortgangs- en adviesgesprekken digitaal 
plaatsvinden via “Teams”. Dit geldt voor alle groepen. 
De gesprekken vinden plaats op maandag 23 november, donderdag 26 november en 
dinsdag 1 december. Zoveel mogelijk in de middag. Kunt u een van die dagen niet, laat 
het de leerkrachten dan aub vóór 5 november weten. Dan kunnen we daar rekening 
mee houden bij het opstellen van het gespreksrooster.   
Houdt u er rekening mee dat het de bedoeling is dat de kinderen van groep 5 t/m 8  zelf 
ook deelnemen aan het gesprek.  
Rond 13 november sturen we u alle informatie die u nodig heeft om het gesprek goed 
te laten verlopen en de link om in te kunnen loggen. 
Handig om alvast te weten: U kunt vanaf verschillende plaatsen tegelijk inbellen en aan 
het gesprek deelnemen. Dus ook vanaf uw werkplek!  
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

 
 Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

Donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Ouderbijdrage  Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021  

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 (hopelijk lukt dat ondanks het corona virus), 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 
 

 Spaaractie 
Kiwistickers 

 

Fruit een Lekkere Buit 
Wat hebben jullie allemaal goed meegeholpen met het sparen van de stickertjes die op 
kiwi’s zitten. Heel erg bedankt daarvoor, we hadden zo snel de spaarposter vol! 
We hebben een mailtje ontvangen, dat we in februari 20 nieuwe ballen zullen krijgen. 
 

 Sinterklaasshow  Twee extra Sinterklaasshows te boeken vanaf zaterdagmiddag 31 oktober 
Op de dag dat de  flyers voor de alternatieve intocht op jullie scholen werden verspreid, 
zijn de maatregelen voor de openluchtbioscopen aangescherpt. 
De capaciteit van 75 auto’s per show werd met 60% verlaagd naar 30 auto’s per show. 
 
We hebben met ons team en A4 Drive-in geregeld dat we zaterdagmiddag 14 
november 2 extra shows kunnen neerzetten zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen 
bereiken. 



Er is gekozen voor een andere, kortere film. De shows zijn bedoeld voor de kinderen 
van groep 1 t/m 4.  
Helaas kunnen we niet zoveel kinderen kwijt als bij een ‘normale’ intocht, maar zo 
kunnen we toch heel veel kinderen een Sinterklaas-ervaring meegeven. 
De ouders die al geboekt hebben krijgen per mail een nieuwe tijd door, deze tijd ligt zo 
dicht mogelijk bij de originele tijd. 
Vanaf zaterdagmiddag 12.00u is de show te reserveren via de link op de flyer: 
 www.a4drive-in.nl/film/het-paard-van-sinterklaas 
 
Winkelhart Roelofarendsveen 
 

 

http://www.a4drive-in.nl/film/het-paard-van-sinterklaas

