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 8 november 2019  Agenda  
 Nummer 9  maandag 11 november  - 

   dinsdag 12 november - 
   woensdag 13 november - 
   donderdag  14 november - 
   vrijdag  15 november Nieuwsbrief nr. 10 
     
     
    
 Jarigen deze week:  zaterdag 9 november Martien van Benten   groep 8A 
   zondag 10 november Annelies van Ruiten   groep 8A 
   maandag 11 november Mila Bouwmeester    Welkom op school! 
   woensdag 13 november Anay Naïr                     groep 4 
    

 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Schoolfoto’s 
Van verschillende kanten wordt er gevraagd of de schoolfoto’s er al zijn. Ik heb even 
navraag bij de ouderraad gedaan. Er staat zes weken voor de levertijd. Dat betekent dat 
we nog even geduld moeten hebben. 
 
Voortgangsgesprekken 
Binnenkort worden er voortgangsgesprekken gehouden. Deze gesprekken vinden plaats 
op dinsdag 19 en maandag 25 november. Nadere informatie volgt in een aparte brief. 
 
Start van de dag 
Veel kinderen worden door één van de ouders naar school gebracht.  Het valt op dat 
ouders steeds langer in de lokalen blijven als zij hun kind naar school brengen. We zien 
ook dat het soms de ouders zijn die de bekers en bakjes van hun kind het lokaal in 
dragen. 
 
Dit past niet bij de visie van De Klimboom. Wij willen de kinderen leren zo zelfstandig 
mogelijk te worden. Dat leren zij stapje voor stapje. Zelfstandigheid is belangrijk voor 
de rest van hun leven. 
In het licht van deze vaardigheid willen we het volgende afspreken: 



De juffen en meesters begroeten de kinderen ’s ochtends bij de ingang van het lokaal. 
De kinderen gaan zelf de klas in en zetten hun eten en drinken in de daarvoor 
bestemde bakken, waarna zij op hun plaats gaan zitten om te beginnen.  
Een korte mededeling kan in de gang aan de leerkracht verteld worden vóór half 9. 
School start om half 9, dan beginnen we met de lessen.  
 
Bij de kleuters is hulp van ouders nog wel erg nodig en zijn de ouders welkom in de 
groep.  In groep 3 weten de kinderen na de herfstvakantie precies hoe het moet en 
hebben de meeste kinderen de hulp van hun ouders niet meer nodig in het klaslokaal. 
Vanaf groep 4 kunnen alle kinderen zelfstandig hun dag beginnen op school. 
 
Ná schooltijd is er natuurlijk alle ruimte om de juf/meester te spreken en om in de klas 
te kijken naar het werk van de kinderen.  
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x 
 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag 
 

 

   
 

 Luizen screening  Screenen Luizen 2019-2020 
Vanaf dit jaar is er het een en ander veranderd aan de Luizenpluis. 
Vorig jaar is er geprobeerd iedere klas zelf de verantwoordelijkheid te geven, maar 
helaas werden niet alle groepen gescreend en was het lastig om ouders hiervoor te 
vinden. 
Vanaf dit jaar worden in de week na elke vakantie de groepen 1 tot en met 4 op de 
maandag gescreend, groep 5 tot en met  8 zal op de dinsdag gescreend worden. 
Mocht dit een keer met een groep niet uitkomen, zal Manuela of Marian een ander 
screenmoment afspreken met de leerkracht. 
Er zullen geen vaste screenouders per klas meer zijn. 
 
Voor vragen of opmerkingen betreft de Luizenpluis kan er contact opgenomen met 
Manuela Verlint 06-23543100 manuelaverlint@live.nl 
Marian Tardy 06-44764608 

mailto:manuelaverlint@live.nl
mailto:manuelaverlint@live.nl


  
 
 
Verkeerslessen 

 
 
 

SCHOOL OP SEEF 

Kinderen en oefenen in het verkeer, het blijft een noodzakelijke combinatie. 

Voor veel kinderen is het vaak letterlijk een kunst en een grote uitdaging om zich in het 
verkeer te begeven: lastige verkeersregels, auto’s die hard rijden, gevaarlijke 
kruisingen, grote vrachtwagens en bussen, brommers die voorbij scheuren en een grote 
drukte bij de school wanneer ze naar school of weer naar huis gaan. 

Het is voor kinderen van levensbelang om ervaring op te doen in het verkeer. Het is 
uiteraard vooral een taak van ouders/verzorgers om ze deze verkeerservaring te laten 
opdoen. Daarnaast proberen wij ook als school met verkeerseducatie een belangrijke 
bijdrage te leveren. 

De methode Verkeerskunsten voorziet in praktijklessen om kinderen vaardig te maken 
in het verkeer, zodat ze leren hoe ze veilig met verschillende verkeerssituaties om 
kunnen gaan. 

Deze week en volgende week staan de eerste praktijklessen gepland voor de groepen 1 
t/m 8. 

Van de leerlingen van gr. 3 t/m 8 wordt verwacht dat zij die dag een (veilige) fiets 
meenemen. 

Denk ook bij slecht weer aan regenkleding en handschoenen/wanten. 

Wij hebben tijdens de praktijklessen hulpouders nodig. Deze zullen door de 
groepsleerkracht gevraagd worden. 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

Namens het team, 

 Corrie, coördinator verkeerslessen 

 Groep 1/2a   
    
 Groep 1/2b   
    
 Groep 3   
    
 Groep 4   
    
 Groep 5   
    
 Groep 6a   
    
 Groep 6b   
    
 Groep 7   
    
 Groep 7/8   
    
 Groep 8    



 Schoenendoos 
actie 

 Schoenendoosactie: 
Hopelijk staan er al heel wat mooi versierde en gevulde schoenendozen klaar. 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 gelovig van harte welkom.   
De viering zal muzikaal ondersteund worden voor Faith. 
Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan uiterlijk vrijdag 15 november in op 
school. 
Alvast bedankt en tot zondag 17 november. 

 
    

 


