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 5 oktober 2018  Agenda  
 Nummer  6  maandag  8 oktober Groep 7 toets geschiedenis 

   dinsdag   9 oktober  
   woensdag  10 oktober  
   

donderdag  11 oktober 

Groep 6A toets Engels 
Groep 6B toets geschiedenis 
Groep 8 toets Engels 

   vrijdag  12 oktober Nieuwsbrief nr. 7 
     
     
    
 Jarigen deze week:   

Zaterdag       6 oktober Jesper de Jong Groep 8 
Dinsdag         9 oktober Nikki Vermeij Welkom op School! 
Donderdag 11 oktober Giulia Bernardon Groep 7/8 
Vrijdag         12 oktober Noa van Zanten Groep 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Directie  Nieuws van de directeur 

Fietsen op het schoolplein 
Het schoolplein is wandelgebied. In de verschillende groepen is in de afgelopen week 
gesproken dat fietsen op het schoolplein niet kan, omdat dit gevaarlijke situaties met 
zich meebrengt. Wilt u dit thuis ook met de kinderen bespreken en daarbij het goede 
voorbeeld geven, zodat we samen zorgdragen voor een veilige omgeving voor onze 
kinderen? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x   

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x x  

vrijdag -     
 

  
Oud papier 

  
Data oud papier container schooljaar 2018-2019 
 
Ook dit schooljaar zal er weer oud papier worden opgehaald voor Basisschool De Klimboom. 
We zijn blij dat er een nieuwe sjouwer is gevonden die graag wil helpen met het oud papier en 
dat is Alex Oomen (vader van Jasper 6a).  
 
De container zal op zijn bekende plek staan op het parkeerterrein bij de Gogherweide op 
onderstaande dagen: 

2018:  2019: 9 en 23 januari 

  3, 17 en 31 oktober  6 en 20 februari 

  14 en 28  november  6 en 20  maart 

  5 en 19 december  3 en 17 april 

   1 en 15 mei 

   5 en 19 juni 

   3 en 17 juli 

   7 en 28 augustus 

   11 en 25 september 

 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend, het papier in dozen of gebundeld te brengen en 
achterin de container te beginnen met stapelen. Op deze manier past er meer papier in de 
container en zal er ook minder zwerfpapier in de omgeving terechtkomen. Als de container 
vol is wilt u het papier dan niet naast de container plaatsen? 
Wij hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst van het oud papier! 

 
Bedankt voor uw bijdrage, Ouderraad Basisschool De Klimboom. 

 
    
 Juf Liesbeth  Vorige week heb ik afscheid genomen van deze school. Het was een hele gezellige dag.  De 

kinderen hebben mij in iedere klas verrast met liedjes, versjes, knutsels en leuke briefjes. Ook 
kreeg ik lieve kaarten en cadeautjes van kinderen en ouders. Het waren mooie en lieve 
woorden, die ik deze dag ontving. Afscheid nemen is lastig, maar ik neem dierbare 
herinneringen mee. Ik ga de school zeker missen, maar ik heb de kinderen beloofd om nog een 
keer langs te komen. Dat ga ik zeker doen, waarschijnlijk met de kerst. Ouders en kinderen 
bedankt!! 

 
  

Ouderraad 
  

BOEKENMARKT “DE KLIMBOOM” 
Namens de Ouderraad moeten wij u helaas mededelen dat de boekenmarkt die gepland stond 
in kinderboekenweek wordt verplaats naar een ander nog nader te bepalen moment. Wij willen 
vast iedereen bedanken voor de geleverde boeken, deze zullen bewaard worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Groep 1/2a   Afgelopen dinsdag hadden wij ineens een nieuwkomer in onze klas; op de 

stoel van de juf zat een hondje! En dit hondje wilde graag in de klas 
blijven. Tja, daar is de klas niet helemaal op gemaakt… Met elkaar zijn we 
ervoor aan het zorgen dat de hond kan blijven. We hebben nagedacht wat 
er dan allemaal in de klas moet komen en deze spullen zijn we dan ook zelf 
aan het maken. Zo heeft een groepje al een hondenmand gemaakt. Een 
ander groepje zei dat hij natuurlijk ook voer nodig had en ging voer en een 
bakje voor haar maken. Als we de hond roepen is het makkelijk als ze een 

naam heeft. De kinderen hebben haar Zuko genoemd 😊 Mocht u thuis 
nog spullen hebben die bij dit thema passen (waar we bijvoorbeeld in de hoek mee mogen 
spelen) dan mag u deze meegeven naar school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Groep 1/2b  Deze week zijn we begonnen met het thema mijn hond als 

vriend. We hebben aan elkaar verteld wat we eigenlijk al weten 
over de hond. Zo weten we o.a. dat hij blaft, 4 poten heeft, hij 
kan kwispelen en dat hij uitgelaten moet worden. In onze 
huishoek hebben we ook een hond. Zijn naam is Bertus. Bertus 
wil graag in de klas blijven maar dan moeten de kinderen wel 
voor hem zorgen. De kinderen zijn dus aan de slag gegaan om 
een mooie mand, brokken, bak en hondenspeeltjes te maken. 
Elke dag wordt hij ook een aantal keer uitgelaten. Natuurlijk 
wordt de hondenpoep netjes met een zakje opgeruimd.  

 

    
 Groep 3  Hoera, we hebben inmiddels twee klassenouders, n.l. Debby (moeder van Lana) en Tilia 

(moeder van Fay). Ook is er hulp aangeboden voor het knutselen, meelopen naar de 
gym, verkeersles en de luizenpluis. 
Tijdens, voor en na de corso hebben ouders veel werk verzet; bloemen steken, decor 
maken, kleding maken, kleding wassen en nog veel meer… 
Hartelijk dank!  
 
We zijn inmiddels gestart met de kinderboekenweek.   
We lezen en knutselen over “Hugo, Een vreselijk eng 

beest?” en het boek “Blitz”. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 



 
 Groep 4  Vandaag hebben de kinderen een activeringscode meegekregen voor Ambrasoft. Dit is 

een digitaal programma waarmee op school wordt gewerkt, maar waar de kinderen 
ook thuis mee aan de slag kunnen. Ze kunnen rekenen, spellen en lezen. Op het papier 
dat de kinderen meekregen, staat precies wat u moet doen om het programma te 
activeren. 
Woensdag is de kinderboekenweek begonnen. Het thema is “vriendschap”. In groep 4 
wordt gewerkt met activiteiten rond om de boeken  “Een vriendje voor altijd”, “Blitz” 
en  “Hugo. Een vreselijk eng beest?”. Voor het mandjeslezen is er een themamand met 
allerlei boeken over vriendschap.  
 

 
Tijdens de kwinklessen staan complimenten centraal . De kinderen oefenen op speelse 
wijze om complimenten te geven, maar ook om ze te ontvangen. Vraagt u de kinderen 
eens naar de complimentenhoed.  

    
 Groep 5           Welk team bouwt de hoogste toren? 

    

    
 Groep 6 a  Toets Engels 

Donderdag 11 oktober hebben de kinderen de toets van Engels. Ze hebben deze week 
een blad mee naar huis gekregen met de woorden en zinnen die ze moeten leren.  Let 
op! Het is de eerste keer dit schooljaar dat zij een toets van Engels moeten maken. Het 
gaat mij om het uitspreken van deze woorden. We zullen op school aankomende week 
ook een aantal keer oefenen. 
 



    
 Groep 6 b   

Toets geschiedenis 
Donderdag 11 oktober maken we de toets van geschiedenis.  
De samenvatting is deze week mee naar huis gegaan. 
 
Rekenspelletjes 
Vrijdag hadden we een cowboy-reken-
hoed in de klas. Er stond een getal op de 
hoed. Degene met de hoed, moest het 
getal proberen te raden. De klas hielp de 
cowboy door hoger of lager te zeggen . 
 
Klassenouders 
We zijn nog op zoek naar twee 
klassenouders. 
Lijkt het je leuk om klassenouder van 
groep 6b te zijn? Laat het even weten. 
 

    
 Groep 7   

 
Maandag 8 oktober toets geschiedenis 
 hoofdstuk 1 jagers en boeren 
 
Hiervoor is een samenvatting meegegeven. Verder 
mag het werkboek  ook mee om extra te leren.  

    
 Groep 7/8  Stagiaire 

Op donderdag is juf Marlous bij ons in de klas. Ze loopt tot januari bij ons stage. Deze 
week had zij een leerzame les Aardrijkskunde over het ontstaan van een tsunami. 

    
 Groep 8  Toetsen 

11 oktober Engels. Leer van Engels naar Nederlands en van Nederlands naar Engels 
15 oktober Geschiedenis.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Halloween 
speurtocht!  
Durf jij ook?! 

 Zaterdag 27 oktober a.s. vind er weer een 
gigantisch, grote, gezellige Halloween speurtocht 
plaats in de straten rondom de Europaweg en een 
aantal straten achter de Dirk….  
 

Heb jij er ook zo gigantisch, griezelig veel zin in en je bent niet ouder 
dan 12 jaar… geef je dan nu op via dit email-adres:  

frandajaja.dt@gmail.com  
Graag met als titel: inschrijving Halloween! 

  
LET OP!  
Opgeven kan tot 24 oktober a.s. (dit is de 
allerlaatste dag, hierna is opgeven niet meer mogelijk! 
De avond zelf kun je je ook niet meer opgeven.)  
PS: ook als je broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes hebt zijn ze 
van harte welkom! Je moet zelf voor begeleiding zorgen!  
Vergeet je niet op te geven!! Wees er snel bij, ALS JE DURFT! 
Inschrijfgeld: €1 per kind (incl. limonade, snoepje, benodigdheden voor 
de speurtocht en voor de ouders is er koffie/thee aan het einde!) 
    De groeten van: Familie Tukker  
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