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 Jarigen deze 
week: 

  
Zaterdag    23 juni Lizzy v. B. Groep 4 
 Amy B. Groep 5A 
Maandag   25  juni 
 

Troy v. D.. 
Jens v.d. K. 

Groep 4 
Groep 1/2A 

Donderdag 28 juni 
 

Lisa. D. 
Juf Jenny 

Groep 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Directie  Nieuws van de directeur 
Studiedag maandag 2 juli 
Op maandag 2 juli hebben wij (team) een studiedag ingepland. Dit betekent dat alle leerlingen 
van De Klimboom op deze dag vrij zijn. 
 
Rapportfolio 
 
Zoals u weet krijgen de kinderen op dinsdag 3 juli voor de tweede keer hun Rapportfolio mee naar huis. 
 
De facultatieve eindgesprekken zullen plaatsvinden op woensdag  4 juli (van 13.30 tot 18.00 uur) en 
donderdag 5 juli (van 15.30 tot 18.30 uur). 
We kunnen ons voorstellen dat u geen vragen meer voor ons heeft, zo aan het eind van het schooljaar. 
Daarom zijn deze gesprekken niet verplicht. Mocht u toch nog een gesprek wensen, dan kunt u zich 
hiervoor inschrijven vanaf donderdag 28 juni. Bij elk lokaal hangt dan een intekenlijst.  
 
Voor dit laatste gesprek kunt u zelf de keuze maken of u uw zoon of dochter meeneemt.  
Bij broertjes en zusjes is het handig om minimaal 10 minuten speling tussen de twee gesprekken in te 
plannen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Klimboom  
 

 
 

 
 

 Aanwezigheid   Directie Ronald IB 
ond.bouw 

IB 
bov.bouw 

Admin. B.C. 

maandag x x x    

dinsdag x -  x   

woensdag x -     

donderdag x x x x x x 

Vrijdag  - morgen     
 

    
 Luizenpluis- 
coördinator  

 Hoofdluis 
Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, wilt u het dan vooral ook melden aan één van de 
twee luizenpluis-coördinatoren? Dit kunt u doen door een mail te sturen aan 
ej.immink@quicknet.nl (Cynthia Immink, moeder van Lynn uit groep 7) of aan 
tomariska@casema.nl (Mariska v.d. Meer, moeder van Ruby uit groep 7). Deze coördinatoren 
zullen dan gelijk de luizenpluismoeders in actie brengen om de rest van dezelfde klas of klassen 
ook te controleren. 
 
Oproep! 
Er zijn twee nieuwe luizenpluis-coördinatoren nodig voor in het nieuwe schooljaar. 
De twee huidige coördinatoren gaan er komend jaar mee stoppen en willen graag het stokje 
goed overdragen. Wanneer u interesse heeft om deze taak over te nemen, wilt u dan een 
mailtje sturen naar ej.immink@quicknet.nl (Cynthia Immink, moeder van Lynn uit groep 7) of 
aan tomariska@casema.nl (Mariska v.d. Meer, moeder van Ruby uit groep 7). 
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 Stichting 
vrienden van 
De Klimboom 

 Herinnering inleveren machtiging ouderbijdrage  

Nog niet iedereen heeft de machtiging voor de ouderbijdrage ingeleverd in de klas van zijn of haar 
kind. Wilt u de machtiging uiterlijk volgende week donderdag inleveren? Dan kan alles op tijd in orde 
gemaakt worden voor de inning die na de schoolvakantie plaats vindt. 

Bedankt voor de medewerking.  

 
 Go voor Jeugd  

v.l.n.r. Wendy, Karlijn, Johanneke, Sabine, Leanne. 

Hallo, wij zijn Wendy Schreuders, Karlijn van Ruiten, Johanneke Tornij, Sabine van Maris en 

Leanne Brama en wij zijn ambassadeurs van GO! voor Jeugd.  

GO! voor jeugd is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag en 

Braassem. GO! voor jeugd biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar (en de bijbehorende 

omgeving).  

Als ambassadeur ben ik, Leanne Brama, verbonden aan de Klimboom. Ik ben er zowel voor het 

kind als voor de ouder(s)/opvoeder(s) en de leerkrachten, voor alle vragen over bijvoorbeeld 

opvoeden, opgroeien, gedrag of voor informatie en advies over bijvoorbeeld autisme of ADHD. 

Ook voor vragen over het welzijn van het kind kunnen jullie bij mij terecht. Al deze vragen 

hoeven niet persé school-gerelateerd te zijn; ook wanneer de vragen thuis spelen, kunt u bij mij 

terecht. 

Op deze school zal ik om de week op donderdagmiddag van 14:00 tot 17:00 aanwezig zijn. De 

intern begeleider en/of de leerkracht kan u vertellen waar en wanneer ik precies op de school 

aanwezig ben. U kunt altijd, vrijblijvend, binnen lopen met vragen of voor een kennismaking of 

een afspraak maken. Het kan ook zijn dat de leerkracht vraagt of ik wil aansluiten bij een OT. 

Uiteraard wordt hiervoor eerst uw akkoord gevraagd. 

Hoe help ik? In eerste instantie kijk ik samen met het kind en/of de 

ouder(s)/opvoeder(s)/leerkracht of ik zelf kortdurend een helpende hand kan bieden. Is er meer 

nodig dan 5 contactmomenten of gesprekken, dan kan ik mijn collega’s van GO! inschakelen 

voor (verdere) coaching, ondersteuning of (wanneer wenselijk) onderzoek.  

Naast individuele gesprekken kan ik in samenwerking met mijn collega’s ook een groepsaanbod 

verzorgen.  

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website: www.govoorjeugd.nl. 
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 Groep 1/2a  We zijn begonnen met het nieuwe thema zomer. De kinderen zijn weer enthousiast aan het knutselen. 
De zomer is begonnen, al valt het weer nu even tegen. We zorgen nu zelf voor het zonnetje in de klas. 
Gezellig zingen en versjes leren, zoals deze…. 

Niet op vakantie                                                    De letter van dit thema is de z  
       
Wij gaan niet op vakantie                                              
Want de auto heeft geen zin 
Om urenlang te rijden 
Met de kinderen achterin 
Wij maken daarom iedere dag                                  
Met de trein een reisje 
O, wat heeft de auto pech 
Want die krijgt geen ijsje.                                                                                             

 
De kinderen mogen spullen met de letter z meenemen voor op de lettertafel. 
 
 
 
                                                      

    
 Groep 1/2b  Deze week zijn we begonnen met het thema vakantie. Tijdens dit thema staat het prentenboek ‘’Op reis’’ 

centraal. Dit prentenboek gaat over egel en kikker die samen op reis gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens een werkles zijn de kinderen zelf in groepjes aan de slag gegaan om een vervoersmiddel te 
bedenken waarmee kikker en egel op pad kunnen. Het vervoersmiddel moest wielen hebben en kikker 
moest achterin kunnen zitten. Verder heeft ook elk groepje een mooie route bedacht voor egel en kikker.  

 
    

 
 
 
 
 
 



 Groep 3  Vrijdag vierden we onze verjaardag.  Het was een prachtig feest met mooie 
optredens, dansjes en cadeautjes. De kinderen hadden 
een leuk programma gemaakt. Daarna volgde er een 
circuit met spelletjes, eierkoek versieren en marmeren.  
Na de pauze gingen we spelen op het veldje. Nog een 
ijsje en toen was het al afgelopen. Dankzij de hulp van 

Christine, Irma en Tessa is de ochtend vlot verlopen.  
Ook alle andere ouders bedankt voor jullie bijdrage aan de 
cadeautjes. 
En dan vooral compliment aan alle kinderen. Bedankt voor jullie 
gezelligheid. 

 
    
 Groep 4  Gelukkig kon de educatieve wandeling van “School op Seef” toch doorgaan. Bedankt voor de 

hulp!! 
Gigi heeft nu echt afscheid van ons genomen. We zullen haar missen. 
 
Nadine en Emma hebben de volgende week klasssendienst.  

    
 Groep 5a  Het thema “ontdekkers en hervormers” is uitgebreid aan bod geweest tijdens de 

geschiedenislessen. Meerdere klokhuisuitzendingen rond het thema zijn serieus bekeken.  
Vrijdagmiddag kregen de kinderen het samenvattingsblad mee. Donderdag 28 juni is de toets.  
 
Als maand- en jaarbeloning voor Taakspel, mogen de kinderen woensdag 4 juli pannenkoeken 
gaan eten bij de juf. De kinderen moeten dan wel op de fiets. We zullen vertrekken rond de 
pauze. Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen die dag niet thuis lunchen en om 14.00 
uur weer terug zijn op school? Als dat een probleem voor u is, laat het me dan even weten.  

    
 Groep 6  Toets aardrijkskunde 

Dinsdag 26 juni maken we de toets van aardrijkskunde van thema 4. 
De kinderen hebben deze week de bladen meegekregen om thuis te oefenen. 
We hebben de toets verplaatst naar dinsdag!!  
 

    
 Groep 7  Taakspel 

Dinsdag middag kwam Sylvia voor de laatste keer kijken bij het spelen van taakspel. Het was een 
examen. Iedereen is geslaagd en heeft een Certificaat gekregen. Daar hoort natuurlijk een 
beloning bij om dit te vieren. Een lekker ijsje had iedereen dan ook zeker verdiend! 
 
Verjaardag juf 
Wat een super gezellig ochtend heeft de juf gehad. Eerst verwent worden met lekker taart, 
brownie en cake voor iedereen. Daarna nog een paar hele mooie cadeaus gekregen. Om half 
tien op weg naar Leiderdorp om te gaan springen bij TRIXS. Dit werd mogelijk gemaakt door de 
moeder van Indra. Zij had een prijs gewonnen. Patricia super bedankt! Nog even afsluiten met 
een spelletje. Het was een TOP ochtend. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groep 8a  Verjaardag  



De juf viert haar verjaardag 27 juni.  
 
Rapporten 
Ik heb nog niet van alle kinderen hun rapport. Van een aantal kinderen alleen hun oude rapport. 
Zouden jullie deze mee naar school kunnen nemen? 
 
Museum Engelandvaarders 
Afgelopen woensdag zijn we naar Noordwijk aan Zee geweest bij het museum 
Engelandvaarders. We hebben erg veel over deze mensen in de tweede wereldoorlog geleerd! 
Bedankt Harriёt, Nancy en Sandra voor de hulp! 
 

    
 Groep 8b  Maandag 25 juni start de dag van groep 8b op school. De kinderen hoeven die dag dus NIET 

meteen naar de gymzaal te gaan! 
 
Woensdag 27 juni staat juf Natalie voor de groep.  
De juffendag wordt verplaatst naar 4 juli.  
 

Filmdag 3 
Vrijdag 29 juni gaan we onze laatste scène opnemen. Dit gaan we doen bij een tv-studio in 
Amsterdam. We moeten daar om 9.30 uur zijn. Ik ga er vanuit dat we gewoon weer om 12.00 
uur terug op school zijn. 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


