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 23 november 2018  Agenda  
 Nummer  12  

maandag  26 november 
Pietengym groep 1-2-3-4  Geen 10 –uurtje nodig voor 
deze groepen 

   dinsdag  27 november  
   woensdag  28 november  
   donderdag  29 november  
   vrijdag  30 november Nieuwsbrief nr. 13 
     
     
    
 Jarigen deze week:   

Zaterdag 24 november Fabian van Veen Groep 4 
Maandag 26 november Kobe van der Meer 

Suze van der Meer 
Groep 6B 
Groep 6A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Schoolgids 
Ik was vorige week iets te enthousiast, maar nu kunt u de schoolgids van De Klimboom 
op de website inzien. 
 
Studiedag 
Afgelopen woensdag waren de kinderen vrij en hadden 
wij op school met het team een studiedag. We hebben 
ons ’s morgens gebogen over onze visie op 
cultuuronderwijs.  
Ook was er tijd voor intervisie.  
’s Middags zijn we in de verschillende bouwen uit elkaar 
gegaan om praktisch met elkaar aan de slag te gaan.  
 
 



 
Horloge gevonden 
Er is de afgelopen week een horloge gevonden op school. Het horloge is af te halen bij 
juf Jenny. 
 

    
 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x   

dinsdag x     

woensdag x x x x x 

donderdag x  x   

vrijdag -     
 

 Bericht van More 
Motion en de 
danspietjes 

 Beste kinderen van basisschool De Klimboom,                                                 

 
 
 
Jullie weten dat we op 5 december de verjaardag van Sinterklaas vieren. 
Omdat Sinterklaas altijd alle kinderen cadeautjes geeft vinden wij het wel eens leuk om 
Sinterklaas te verrassen.  
Nu hebben wij met de dames van More Motion een geweldig leuke dans opgenomen 
en nu zou het leuk zijn als alle kinderen en uiteraard leraren van de Klimboom het 
dansje opvoeren wanneer Sinterklaas ons schoolplein oploopt.  
 
Bij het filmpje zit een dansinstructie dus ga met je klas, thuis, in de tuin, op je bed, in de 
schuur en op de wc flink oefenen zodat we Sinterklaas een geweldige verrassing 
kunnen geven. 
 
 
Dit is de link: wanneer je hem niet geopend krijgt even kopiëren of zoeken op;  
More Motion dans voor sinterklaas 
  
https://m.youtube.com/watch?v=G1tl0xBSq6U 
 
 
Heel veel oefen plezier!!! 
 
Groetjes, High five en een Box van de dans pietjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=G1tl0xBSq6U


Nieuws van Sint en Piet.  
 

 

Pietengymnastiek 
Maandag 26 november 
De groepen 1-2-3 en 4  gaan maandagochtend alle gymkunsten oefenen en laten zien. 
Hiermee kunnen zij een fantastisch Pietendiploma verdienen. 
Heel veel succes!!! 

 

 

                                             Schoen zetten!! 
Donderdag 29 november mogen alle kinderen een schoen meenemen naar school. 

We gaan deze in de eigen groep neer zetten. 
Hopelijk komen de Pieten langs om ons allemaal te verrassen. 

  
Ouderraad 

  

Extra incassoronde ouderbijdrage schooljaar 2018/2019 
Dit bericht is alleen gericht aan de ouders die op een later moment een 
incassomachtiging hebben afgegeven en nog niet betaald hebben. Er wordt bij de 
ouders die al betaald hebben via de incasso dus niet nog een keer geïncasseerd. 
 
Op of omstreeks 26 november zal de Stichting Vrienden van de Klimboom € 30,- van uw 
rekening afschrijven naar rekeningnummer NL21 RABO 0137 3621 53. Deze incasso 
kunt u herkennen aan het kenmerk [kenmerk incassobatch]. 
 
Wilt u er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat? Als de inning 
namelijk niet mogelijk is via de incasso, komen er bankkosten bij voor een handmatige 
overschrijving (€ 1,50). Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met penningmeester Robin van der Meij : 
pmvvdk@ssba.net. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
Stichting Vrienden van de Klimboom. 
 

    

mailto:pmvvdk@ssba.net


 Gr 1/2a & 1/2 b  Joepie de Sint is afgelopen weekend aangekomen en dat merkten we goed in de klas. 
Er wordt volop geknutseld en gepraat over Sinterklaas en zijn pieten. Vooral Piet snot 
vinden de kinderen erg leuk. Ook worden de pietenplaatjes geruild onderling. De 
kinderen weten al goed hoe dit moet. 
Aanstaande week gaan we op maandag gymmen als pieten in de grote gymzaal. De 
kinderen gaan daar allerlei spelletjes doen en kunnen een heuse pietendiploma 
verdienen. Ze hoeven deze dag geen 10 uurtje mee te nemen, Deze wordt verzorgd 
door de ouderraad. 
En Sinterklaas heeft ons opgebeld en laten weten dat alle kinderen Donderdag 29 
November hun schoen mogen zetten op school. Kies dus een mooie uit en neem hem 
mee om hem te kunnen zetten. 
 

    
 Groep 3  Maandag tijdens de pietengymles hoeven de kinderen geen 10-uurtje mee te nemen. 

Dit wordt verzorgd door de ouderraad. 
 
Ook op vrijdag is er voor groep 3 Pietengym. Kinderen mogen (hoeft dus niet)verkleed 
als Piet of Sint meedoen. Deze dag moeten de kinderen wel zelf zorgen voor het 
tussendoortje en de lunch. Vergeet a.u.b. de gymschoentjes niet. 

    
 Groep 4                              Tafeldiploma 

 

Volgende week mogen de kinderen hun tafeldiploma 
proberen te gaan halen voor de tafel van 1 en van 10. We 
hebben deze tafels al vaak op school geoefend met 
behulp van het speerboekje.  De toets gaat als volgt; de 
kinderen krijgen een blad met 100 tafel sommetjes door 
elkaar heen, die ze in  4 minuten goed moeten maken. Als 
het lukt krijgen ze een tafeldiploma en krul op de lijst in de klas. De 
kinderen kunnen oefenen op Ambrasoft thuis maar er 

zijn ook genoeg andere tafelspelletjes te vinden op internet. Succes! 
 
Maandag tijdens de pietengymles 
Hoeven de kinderen geen 10-uurtje mee te nemen. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Groep 7  Golfkarton 
Wat zijn ze leuk geworden en wat  een klasse!!  In de middenruimte  staan  er 
een flink aantal  te “shinen”. Hier nog een paar toppers!!  

 
 
 
 
 
 

    
 Groep 7/8  Maandag 26 november hebben wij GEEN gymles. 

 
Toets Engels 
Donderdag 29 november is de toets Engels. De kinderen moeten van het Engels naar 
Nederlands en van het Nederlands naar het Engels leren. De kinderen hebben vrijdag een blad 
mee naar huis gekregen. 
 
Oortjes/ koptelefoon 
Niet iedereen heeft werkende oortjes of een koptelefoon. Voor de lessen op de laptop is het 
heel handig. Wil iedereen er voor zorgen dat iedereen volgende week werkende oortjes heeft? 

 
    
 Groep 8  Huiswerk 

Vrijdag 30 november inleveren.  
 
Voorleeswedstrijd 
Dinsdag 27 november is de voorleeswedstrijd in groep 8. Succes met oefenen!  
 
Toetsen 
27 november Engles.  
 
Gymles 
Wij hebben maandag gewoon gym. Verzamelen doen we wel bij de ingang van de Tweesprong.  
 
Oortjes/ koptelefoon 
Niet iedereen heeft werkende oortjes of een koptelefoon. Voor de lessen op de laptop is het 
heel handig. Wil iedereen er voor zorgen dat iedereen volgende week werkende oortjes heeft? 
 



    
  

Schoenendoosactie 
  

Schoenendoosactie 2018 
 
Vorige week zijn er folders meegegeven van de schoenendoosactie. Hopelijk is iedereen 
druk in de weer er iets moois van te maken. 
 
Tijdens de viering op zondag 02  december 2018 om 9.15 uur in de 
Petruskerk zullen de schoenendozen verzameld worden.  Tijdens de 
viering is iedereen gelovig of niet gelovig van harte welkom. Ook de 
allerkleinste zijn welkom er is crèche geregeld. 
 
Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan in op school. De kinderen 
van de Elckerlyc kunnen de schoenendozen inleveren op Reigersingel 21. 
 
Na de viering worden er cup cakes verkocht voor de adventsactie. 
Vier cup cakes kosten 2 euro. De opbrengst komt ten goede aan kinderen uit Malawi.    
Heel veel kinderen uit Malawi hebben geen geboortebewijs.   
Waarom is een geboorteregistratie zo belangrijk? Omdat ongeregistreerde kinderen 
officieel niet bestaan. Ze mogen niet naar school, krijgen geen gezondheidszorg en 
kunnen geen diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische 
bescherming. Dat maakt ze een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, 
slavernij en mensenhandel. 
Om hier iets aan te doen is de adventsactie geld aan het inzamelen. 
 
  
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Suzanne de Jeu of Joze Koot, 071-
3318275. 
 
Dan zien we jullie graag op 2 december. 
Werkgroep  kinderkerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


