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 1 november 2019  Agenda  
 Nummer 8  maandag 4 november   

   dinsdag  5 november  
   woensdag 6 november De school is i.v.m. de stakingsdag dicht! 
   donderdag  7 november  
   vrijdag  8 november Nieuwsbrief nr. 9 
     
     
    
 Jarigen deze week:  zaterdag 2 november Juf Conny 
   maandag 4 november DJ van der Deijl                   groep 8a 

Yvanca de Rooi                    groep 6 
   dinsdag 5 november Delayla Beens                      groep 1-2a 
   woensdag 6 november Mya Oosterveen                 groep 1-2b 
   donderdag 7 november Noah Amanuel Hadege     Welkom op school! 

Sjoerd van Es                       groep 8b 
Jasmijn Los                           groep 7a 

   vrijdag 8 november Juf Angela 
    

 
 
 
 
 

 School van de 
week 
Schaatsen 

 Schaatsen 
Deze week is er een flyer meegegeven van IJsclub Alkemade, want we zijn ‘School van de 
week’.  De flyer is ook volgende week geldig. 
Op woensdagmiddag zijn er trainingen op de ijsbaan in Leiden. Er is vervoer 
georganiseerd. Je kunt je opgeven via de mail: ijsclubalkemade@gmail.com, dan krijg je 
meer informatie over de opstaptijd en de wachtplaats van de bus.  

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Sociale Veiligheid en stappenplannen 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de infographic rondom de Sociale 
Veiligheid. U vindt deze infographic op onze website www.rkbsdeklimboom-ssba.nl 
onder het kopje Sociale Veiligheid. Wanneer u het woordje hier aanklikt komt u op deze 
infographic terecht. Via het kopje protocollen, kunt u dan het protocol 
‘grensoverschrijdend gedrag, time-out, schorsen en verwijderen’ vinden. Hier staan 
precies de stappen omschreven die wij op school volgen. 
 
 
 
Scholenmarkt groep 8 
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Op donderdag 21 november wordt de jaarlijkse scholenmarkt voor de leerlingen uit de 
groepen 8 gehouden. De ouders van deze leerlingen hebben hier vandaag een brief over 
ontvangen. 
 
 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x 
 

woensdag  x 
 

donderdag  x x 

vrijdag 
 

 

   
 

    
 Aanmelden 

Schoolapp 
 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.  
 

 
    



    
 Van de Ouderrraad  Incasso ouderbijdrage schooljaar 2019/2020  

 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer even onderweg en nu is het moment 
aangebroken dat de ouderbijdrage geïncasseerd wordt. In de week van 3 tot 8 november 
zal de Stichting Vrienden van de Klimboom € 32,50 per schoolgaand kind van uw rekening 
afschrijven. 
 
De afschrijving kunt u herkennen aan het rekeningnummer NL21RABO0137362153.  
 
We willen u adviseren ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat, om 
overbodige kosten te vermijden. Wanneer de inning niet mogelijk is via incasso, zijn wij 
genoodzaakt de bijbehorende bankkosten van €1,50 bij u in rekening te brengen voor een 
handmatige overschrijving.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de penningmeester: pmvvdk@ssba.net.  
 
De ouders van wie geen machtiging is ontvangen, krijgen in de week van 4 november een 
brief met het verzoek de ouderbijdrage zelf over te maken. 
 
Bedankt voor uw medewerking.  

Stichting Vrienden van de Klimboom 

 
 schoenendoosactie  Schoenendoosactie 2019 

Hopelijk zijn  vele van jullie al druk bezig met het versieren en vullen van een 
schoenendoos. Een simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: een kans die wij als 
kinderen hier in Nederland krijgen om écht iets te doen voor een leeftijdsgenootje ergens 
ver weg op de wereld die het niet zo goed heeft als wij hier. Even een moment dat je een 
vriend voor iemand kan zijn, is dat niet mooi!! 
Tot vrijdag 15 november kunnen de dozen op school worden ingeleverd. Maar het is 
natuurlijk leuk en gezellig als jullie met jullie schoenendozen zondag naar de trefwoord 
viering komen in de Petruskerk om 11,15 uur. 
Actie4kids heeft een leuk website met veel informatie. Het is zeker de moeite waard om 
hier een keer naar te kijken  www.actie4kids.org 
Als je nog mee wilt doen maar je bent de folder kwijt of je wilt een extra folder bel of mail 
dan even dan wordt dit geregeld.   
Stuur een mail naar jozekoot@ziggo.nl of bel 071-3318275, 
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 Uitnodiging 
Centrum voor 
jeugd en gezin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mini Champions League, alle grote sterren zijn ooit klein begonnen  
 

Zondag 3 november is er bij WVC weer een nieuwe aflevering van de mini 
champions league, doe jij ook mee! 
 

Alle voetbalsterren in de dop van 4, 5 en 6 jaar, jongens en meisjes opgelet! 
 
A.s. zondag is er bij WVC weer een nieuwe aflevering van de mini champions league. 
Ben jij tussen de 4 en 6 jaar oud? Kom dan gezellig voetballen in onze eigen  
'Champions League Arena! 
Dit zullen we zoals altijd doen in de echte Champions League tenues van topteams zoals 
Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Ajax, WVC en vele andere grote topclubs! 



 
Tijdens de mini champions league laten wij jou op een speelse manier kennis maken met hoe leuk 
voetbal kan zijn. 
Dit gebeurt onder toeziend oog van onze enthousiaste en ervaren begeleiders die jou de fijne 
kneepjes van het voetbal aanleren 
Wie weet schuilt er in jou wel de nieuwe Frankie de Jong, of Lieke Martens, maar ook al schuilt er 
in jou niet zo een groot talent, bij WVC telt iedereen mee! 
 
Deelname aan de mini champions league is helemaal gratis, maar op tijd aanmelden is i.v.m de 
teamindelingen wel gewenst! 
De mini champions league is van 11:00 -12:00 uur, i.v.m. met omkleden graag om 10:45 aanwezig! 
 
Wil jij a.s. zondag ook meedoen? 
Geef je dan voor zaterdag 2 november voor 18:00 uur op, dit kan via  
championsleague@sv-wvc.nl  
 
Na afloop krijgen alle deelnemers limonade en vers fruit, van sponsor Van der Veer groente en 
fruit, en natuurlijk gaan we ook deze week weer een prachtige WVC-bal verloten! 
 
Hopelijk zien wij jullie zondag bij WVC. 
 
Groeten team Mini Champions League 
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