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 Agenda  

 Nummer 16  maandag  7 januari Weer naar school! 
   dinsdag  8 januari  
   woensdag 9 januari  
   donderdag  10 januari  
   vrijdag  11 januari Nieuwsbrief nr. 17 
     
     
    
 Jarigen in de 

vakantie en de 
eerste week: 

  
Zaterdag 22 december Jort Steenwijk Groep 7 
Zondag 23 december Jordan Osborne  
Maandag 24 december Jessica van der Hoorn 

Benthe Rijkelijkshuizen 
Myrthe Steenwijk 

Groep 1/2 B 
Groep 1/2 A 
Groep 5 

Woensdag 26 december Bradley Koot 
Brandon Koot 

Groep 1/2 B 
Groep 1/2 A 

Donderdag 27 december Daan Straathof Groep 4 
Maandag 1 januari Reslan Al Salkhali Groep 1/2 A 
Dinsdag 2 januari Lieke Elsgeest 

Lana Hoogenboom 
Groep 3 
Groep 3 

Dinsdag 9 januari Jax Oosterveen Groep 3 
Donderdag 11 januari Stef Kolijn 

Valentina van Mastwijk 
Groep 3 
Groep 6B 

Vrijdag 12 januari Jim Rijsbergen Groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Directie  Nieuws van de directeur 

 
Wat was het een gezellige en sfeervolle dag gisteren: 
In de ochtend hebben we kunnen kijken naar de Kerstmusical, wat hebben we een talenten op 
school! Complimenten voor jullie allemaal! 
De kerstmusical eindigde met een prachtig slotlied: 

Groot en klein. 

Jong en oud. 

Wit en zwart. 

Vreemd, vertrouwd. 

Arm en rijk. 

Iedereen gelijk. 

 

Jij en ik, 

u en wij. 

We tellen mee 

want ons talent 

maakt de wereld mooier, 

maakt de wereld blij. 
 
 
Ondertussen werden ook de klaslokalen klaar gemaakt voor het Kerstdiner ’s avonds: tafels werden 
anders neergezet en netjes gedekt, versierd met placemats, lichtjes en soms ook zelfgemaakte 
kerststukjes. 
En dan, toen het al donker was, kwam iedereen mooi aangekleed weer naar school.  Er werden 
allerlei lekkernijen de school binnen gedragen om dit met de groep te delen. Wat hebben we 
gesmuld! 
Het zag er allemaal geweldig uit! 
 
Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. 
Geniet allemaal van een fijne vakantie! 

 

 
 

 



 
Schoolplein bij de hoofdingang 
Eindelijk is het dan zover! In de eerste week van 2019 worden de nieuwe speeltoestellen op 
het schoolplein bij de hoofdingang geplaatst. 
De speeltoestellen kunnen, wanneer het nodig is, verplaatst worden naar een ander 
schoolplein. De speeltoestellen zijn laag bij de grond zodat de ondergrond niet veranderd 
hoeft te worden. 
Op 15 november jl. zijn twee leerlingen van groep 7-8 samen met juf Roselien naar het 
gemeentehuis geweest om te vertellen waarom er verkeersborden geplaatst moeten 
worden bij het voetpad tussen de Rembrandt van Rijnsingel en de Vlet. De wethouder Y. 
Peters was zeer onder de indruk. De verkeersborden worden donderdag 31 januari geplaatst 
door de gemeente. Hierbij zal de pers aanwezig zijn. De verkeersborden zijn ontworpen door 
kinderen van de bovenbouw. 
Hieronder ziet u alvast twee toestellen die zullen worden geplaatst naast nog een paar 
andere speeltoestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RKBS De Klimboom APP 
Heeft u de nieuwe app al?! Wanneer u nog geen toestemming heeft gegeven via het 
formulier ‘toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal’ kunt u dit alsnog doen.  
 
Wij willen zo snel mogelijk gaan starten met het in gebruik nemen van de nieuwe app.  
Wanneer u nog geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal, wilt 
u dit formulier dan als nog invullen voor het einde van het nieuwe kalenderjaar? 
Heeft u dit voor het einde van het nieuwe kalenderjaar nog niet gedaan, gaan wij ervan uit 
dat u toestemming geeft. Halverwege januari willen we de app in gebruik nemen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Onderzoek gebruik ouderportaal 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Klimboom,  
 
U heeft nog steeds de mogelijkheid om te reageren. Wat vind u van het in gebruik nemen van 
het ouderportaal? 
 
Niet alle gemaakte toetsen gaan mee naar huis, sommige toetsen worden digitaal gemaakt. 
Via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem is het mogelijk de toets-resultaten van de 
methodetoetsen en cito toetsen van uw kind(eren) met de ouder(s)/verzorger(s) te delen. U 
kunt dan alleen de gegevens bekijken van uw eigen kind(eren).  
 
Op dit moment onderzoeken wij of het wenselijk is om met het ouderportaal te gaan 
werken. Wat zijn hiervan de voordelen en wat zijn evt. de nadelen? Hoe gaan andere 
scholen hiermee om? We zijn ook benieuwd hoe de kinderen en de ouders hierover denken. 
Daarom willen we u vragen om via onderstaande link uw mening kenbaar te maken. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXn_n96GJFDQoTzZ_GOsyGO1TUTmZu7Fm-
ZYpROmOvb-aqA/viewform?usp=sf_link 

 
 

 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x x  

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x   

vrijdag -     
 

    
 Kerstviering   

Kerstviering op de Klimboom  
 
Ook dit jaar was er weer een mooie 
kerstmusical voor en door alle kinderen. 
Tien kinderen uit de groepen 5 en 6 
speelden het verhaal van de kerstviering die 
zij verzorgden omdat leerkrachten het te 
druk hadden. Met elkaar en met hulp van 
een oude bovenmeester werd de viering 
een mix van oude tradities en moderne 
inbreng. De oude en nieuwe liedjes werden 
enthousiast meegezongen door alle 
kinderen van de Klimboom. Amy, Tommy, 
Lizzy, Lot, Sammy, Jurre, Lynn, Vincent, 
Lotte en Jaëlla speelden en zongen als echte 
musicalsterren. Super gedaan jongens en 
meisjes, complimenten!! 
 
 

 

    
 



 
 Groep 1/2  Kerstdiner 

Donderdag 20 december hebben wij genoten van een heerlijk kerstdiner. Wat was het 
gezellig!  
 

 
 
Nieuw thema 
Na de vakantie beginnen wij met een nieuw thema: ‘Wilde dieren in de sneeuw’. We gaan 
het bijvoorbeeld hebben over iglo’s, pinguïns, sneeuw en nog veel meer.  
 

De kleuterjuffen wensen jullie allemaal gezellige feestdagen en een fijn 2019!!! 
 

    
 Groep 3   

De kerstviering was erg gezellig.  
Wat hebben de kinderen goed gegeten. 
Ouders, bedankt voor de lekkere hapjes.  
Klassenouders en hulpouders, bedankt voor jullie medewerking. 
De kerstvakantie breekt bijna aan, en wat hebben de kinderen van 
groep 3 de afgelopen maanden veel geleerd.  
Zij kunnen zelfs al verhaaltjes lezen.  
De tweetekenklanken oe, ie, eu en ou hebben we de laatste tijd  
geoefend, maar die zijn best lastig! 
Nu is het bijna vakantie en tijd om lekker uit te rusten. 
We hopen dat de kinderen in de vakantie regelmatig blijven lezen.  
We wensen jullie Fijne feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.  
 
Tot volgend jaar, 
Mieke en Corrie  

 
    
 Groep 4   

In de klas hebben we een gezellig kerstfeest gevierd: kerstversieringen voor de boom, 
kerststukjes, kerstmusical, kerstbuffet, kerstboekje….  
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage! 
Nu staan de gezellige dagen thuis voor de deur. 
We wensen iedereen gezellige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar! 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Groep 5  December was hectisch, maar ook heel gezellig. 

En een kerstdiner als afsluiting is en blijft geweldig; de 
spanning, de blijde verwachting, de lichtjes, de versieringen, de 
mooie kleren, de nieuwe bekers (van de OR) en al het lekkere 
eten. 
 
En nu een welverdiende vakantie met nog veel meer fijne 
dagen en activiteiten. 
Ik wens jullie allemaal veel gezelligheid en een goed begin van 
2019. 
 
Groetjes juf Hilda 

    
 Groep 7  MUSEUMBEZOEK  15 JANUARI   KARAVAAN COMPLEET!!   WE KUNNEN OP WEG!! 

 
Het is gelukt!!!! 
We kunnen dinsdagochtend 15 januari met de klas terecht in Museum Boerhave voor  
de tentoonstelling/workshop "stroom geeft energie".   
In het museum zijn  in principe geen begeleiders nodig van onze kant,  
dus u kunt eventueel tussen 9 uur en 11 uur nog een boodschap gaan doen als u dat 
uitkomt.  
 

De ouders van de volgende kinderen hebben toegezegd te willen rijden:  

Uiteraard grote dank voor jullie medewerking!! 

 Tom        4 
 Job         4  
 Tess       3 
 Wessel   6  
 Luke W  4  
 Jim        4  
 Lotte     4 

 
 
 

 
 

    
 Groep 7/8  Het was een gezellige, drukke week. We hebben genoten van de Kerstviering en het 

Kerstdiner. Wij willen iedereen een hele fijne vakantie wensen! 
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  
 
Woensdag 9 januari staat juf Natalie voor de groep. 
 
Avifauna 
Voor donderdag 17 januari zijn we nog opzoek naar een aantal ouders die willen rijden! We 
hebben al 3 aanmeldingen super fijn! 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 Groep 8  Wat was het kerstdiner gezellig! Patricia en Kirsten, bedankt voor alle hulp! Het was een drukke 

week, waarin veel gebeurd is en vooral heel veel gezellige dingen. De klas is alweer klaar voor 
komend jaar! Dan is het nu tijd voor vakantie. Dat hebben jullie wel verdiend.  
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!! 
 

 
 

 Kerstgroet  

 
    
    
   Blijf in de vakantie ook lekker lezen en gebruik deze kaart daar eens voor! Krijg jij hem helemaal vol? 

 

 



 
“Vormsel 2019” 
Zit je in groep 8 en ben je gedoopt? 
Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan het Vormselproject 2019! 
Je gaat straks ‘de grote wereld’ in en wij hopen dat de Heilige Geest met je mee gaat en je bij staat bij 
leuke en minder leuke dingen. 
Heb je pijn?! Ben je verliefd?! Ben je onzeker?! Deze dingen voel je en zie je niet; net als geloven….. 
  
Op 10 januari om 20.00 uur is er een informatieve ouderavond over het Vormselproject in de 
Petruskerk te Roelofarendsveen.  
Op 7 juni om 19.00 uur komt de bisschop van Rotterdam het Vormsel uitdelen. 
Je aanmelden voor de informatieavond kan bij Anja de Rijk; info@derijkleimuiden.nl of 06-54677483. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Anja de Rijk 
Vormselwerkgroep  
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