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 24 mei 2019  Agenda  
 Nummer 34  25 mei t/m 2 juni   Hemelvaartvakantie ! 
     
   Maandag 3 juni  

   Dinsdag 4 juni   Grote Muziekdag 
   Woensdag 5 juni   
   Donderdag 6 juni    
   Vrijdag 7 juni   Nieuwsbrief nr. 35 
     
     
    
 Jarigen deze 

weken: 
 Zaterdag 25 mei Loïs Elsgeest                    groep 5 

Maja Jurczyszyn              groep 4 
   Zondag 26 mei Nadine van Leeuwen     groep 5 

Roos Zwetsloot               groep 7-8 
   Woensdag 29 mei Eva Opdam                      groep 5 
   Donderdag 30 mei Tony Sloos                       groep 7 
   Vrijdag 31 mei Luke van den Broek       groep 7 

Lotte Post                        groep 1-2A 
Stan van der Zwet          groep 7 

   Zondag 2 juni  Celina Samuel                 groep 5 
   Maandag 3 juni Rianne van den Berge   groep 7-8 
   Dinsdag 4 juni  Saartje Minneboo          groep 5 
   Woensdag 5 juni Nikita Warmerdam        groep 4 
   Donderdag 6 juni Sacha Gravekamp          groep 4 

Megan Strijk                   groep 7 
Viënna Vork                    groep 3 

   Vrijdag 7 juni Tom van den Bergh       groep 7 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“School van de week” 
 

        Op vrijdagavond is het discozwemmen van 18:30 tot 20:30 uur. 
Op 7 juni zijn wij weer de “School van de week”  

en dat betekent dat we op vertoon van 
een "School van de week”-kaartje  

met korting mogen zwemmen in de Tweesprong! 
         Deze kaartjes worden in de week na de vakantie uitgedeeld, 

dus: zet het vast in je agenda!! 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Maandag is er een kinderhorloge gevonden (roze bandje, bloemetjes op de wijzerplaat) op de 
Vlet in Oude Wetering. Wie oh wie zou deze terug willen.  
Stuur dan een mailtje naar: cynthiavanklink@ssba.net 
 
Klimboom app 
De afgelopen weken zijn we gestart met de Klimboom app. In de nieuwsbrief zal dan ook steeds 
minder groepen nieuws staan en steeds meer in het klassenboek binnen de app.  

 Aanwezigheid   
   Beste ouders en verzorgers, 

Dinsdag 4 juni is een bijzondere dag op De Klimboom: het is de Grote Muziekdag. 
Sinds dit schooljaar krijgen alle groepen elke week muziekles. De lessen worden verzorgd door 
BasisschoolMuziek.nl.  Ongeveer de helft van de lessen wordt gegeven door vakleerkrachten, 
de andere lessen worden aangeleverd en gegeven door de groepsleerkrachten. De lessen zijn 
verdeeld in 5 categorieën; luisteren, zingen, bewegen, maken en spelen , lezen en noteren. 
Op 4 juni zijn alle kinderen de hele dag met muziek bezig. Elke groep krijgt workshops van 
muziekdocenten. ’s Middags om 13.00 uur wordt de dag afgesloten met een voorstelling in de 
Tweesprong waarvoor ouders en andere belangstellenden van harte worden uitgenodigd. U 
krijgt te zien en te horen wat de kinderen zoal doen tijdens de muzieklessen. 
De voorstelling is ongeveer 14.00 uur afgelopen. De kinderen mogen daarna meteen (mee) 
naar huis. Kinderen die op school worden afgehaald of die naar de BSO moeten, lopen met hun 
leerkracht weer mee naar school. De BSO weet dat de kinderen iets later komen. 

 
 Projectochtend  

12 juni 
 Op woensdag 12 juni heeft de hele school een projectochtend over plastic soep.  

 
Geen plastic soep op onze stoep!  
Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van ‘Let’s 
Do It Kids’ willen meegeven aan kinderen. Binnenkort zijn de gastdocenten van 
Let’s Do It Kids te gast op de school van uw kind. Met een leuke en leerzame 
dag maken zij kinderen bewust van (de gevolgen van) zwerfafval. Want 
zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt plastic soep. Met vreselijke 
gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. 
Kinderen zijn de toekomst. Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets 
aan doen?  
 
Hulpouders en foto’s  
Ook voor ouders is deze dag leuk om mee te maken. Wij  kunnen uw hulp goed gebruiken. De groepen 4 
t/m 8 gaan in de wijk rondom de school op zwerfafval expeditie, hiervoor hebben we extra hulp nodig. 
Vind u het leuk om te helpen? Meld u dan aan bij de leerkracht(en) van uw kind. De expeditie duurt maar 
50 minuten. Hieronder ziet u welke groep hoe laat op expeditie gaat.  
Groep 4     09.20 uur   Groep 6b    10.25 uur 
Groep 5     09.25 uur   Groep 7      10.30 uur 
Groep 6a   09.30 uur   Groep 7/8  11.10 uur 
      Groep 8      11.15 uur 
 
 
 



 
Draag bij aan minder plastic soep  
Middels spannende workshops, voorstellingen en een opruimactie leren kinderen alles over het 
afvalprobleem, de gevolgen voor dieren en wat kinderen er zelf aan kunnen doen. Ga voor meer 
inhoudelijke informatie over de plastic soep naar www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl  
 
Internationale organisatie Let’s Do It  
Lets Do It Kids is verbonden aan de internationale organisatie Let’s Do It. In Nederland hebben we tot nu 
toe al bijna 30.000 kinderen bereikt met onze boodschap voor een betere en schonere wereld!   
 

    
 Groep 1/2a en 

1/2b 
 Inmiddels is ons project ‘Rikki heeft een plan’ alweer ten einde. Rikki’s moeder was jarig 

en hij wilde bloemen voor zijn moeder plukken. Daarvoor klom hij met een laddertje 
over het muurtje, maar kon natuurlijk nooit meer terug komen, want het laddertje 
stond nog aan de andere kant! Dit was een project waar bij we heel veel hebben 
ontdekt en ontworpen: we hebben zelf bedacht hoe Rikki dan toch naar de andere kant 
zou kunnen en we hebben ontdekt dat bloemen in koffie en thee echt niet willen 
groeien. 
Na de vakantie zullen we gaan werken rondom het prentenboek: Temmer Tom. 
Na de vakantie is op dinsdag onze Grote Muziekdag. Hiervoor gaan we met de kinderen 
een muziekinstrument maken. Zij hebben hiervoor een leeg, doorzichtig plastic flesje 
voorzien dan naam nodig, niet groter dan 0,5l. Alvast bedankt! 
Heeft u de app van school al op uw telefoon? Wij maken hier al gebruik van, u toch 
ook? (bovenstaand bericht over het flesje heeft u daar bijvoorbeeld al kunnen lezen ) 

    
 Groep 3  Op woensdag 22 mei bezochten we 

de kinderboerderij in Alphen a.d. 
Rijn. 
We begonnen met het proeven van 
verschillende kazen. Daarna mochten 
ze kleine diertjes aaien. Kuikentjes en 
een konijn. Langs de schapenboer en 
daarna 
eindelijk…… 
het scheren 
van een 
schaap. Bij 
de wolstraat 
en het 
spinnen 

mochten de kinderen ook zelf aan de slag. 
Daarna nog even naar het speeltuintje en 
het spannende bos waar heeeeeeel veel 
takken lagen om mee te spelen. We 
hadden fantastisch weer en een hele 

gezellige ochtend. 
Alle ouders en oma’s die gereden hebben nogmaals hartelijk bedankt. Zonder 
jullie was het niet gelukt.  

 
    
  

 
 
 
Groep 6a 

 De honingbij 
Vrijdag 14 juni hebben we een excursie naar Kinderboerderij de Zegerplas te Alphen aan den 
Rijn. Wie vindt het leuk om met ons mee te gaan?  
 
Verkeer 
Vrijdag 21 juni gaan we een educatieve fietsroute afleggen. Alle kinderen moeten die dag op de 
fiets naar school komen. We fietsen een rondje in de omgeving van de school. De route zal van 
te voren met de kinderen besproken worden. Dit is alvast een mooie oefening op het 
verkeersexamen van volgend jaar! Wie vindt het leuk om mee te fietsen? 

 
    

http://www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl


 
 Groep 6b  Praktische verkeersles 

Vrijdagmiddag 21 juni willen we een educatieve fietsroute gaan 
doen. Dit is alvast een oefening voor het verkeersexamen voor 
volgend jaar. We fietsen in groepjes een rondje in de omgeving van 
de school. Wie vind het leuk om mee te fietsen? 
 
Verjaardag 
Vrijdag 28 juni vieren we de verjaardag van de juf! We gaan er een 
gezellige dag van maken. Verdere informatie volgt nog . 

   Praktisch verkeersexamen 2019. 
 

Afgelopen woensdag heeft het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 
plaatsgevonden. We hebben een goed examen achter de rug met prima weer. De kinderen 
waren niet alleen gezellig en enthousiast, maar ook serieus! Wij willen de medewerkers 
openbare werken van de gemeente Kaag & Braassem bedanken voor het klaarzetten van het 
parcours, de politie - afdeling Kaag & Braassem - voor het beschikbaar stellen van agenten voor 
het controleren van de fietsen en de verkeersveiligheid in het examengebied. 
en de vele hulpouders die  
de posten hebben bemand  
en de scores hebben bijgehouden.  
Veel dank gaat uit naar Harry   
van de ‘Googherweide’ voor het verzorgen van koffie,  
thee en een overlegruimte. 
Allemaal hartelijk dank voor uw bereidheid en uw inzet! 
 
 
Graag willen wij als tip nog meegeven om de kinderen goed te instrueren met betrekking tot het 
nemen van bochten: 
Eerst over de schouder kijken, vervolgens de hand uitsteken en daarna de bocht nemen.  
Binnenbochten: kort en buitenbochten: ruim. Bochten worden zeer vaak afgesneden en 
daardoor komen de kinderen op de verkeerde weghelft terecht! 
 
 
Met trots kunnen we stellen dat alle kinderen van  
De Klimboom zijn geslaagd voor 
het praktisch verkeersexamen 2019! 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Alex Rietbroek en Ton Kuiters 

 
 Avondvierdaagse  

 
De Avondwandelvierdaagse komt er weer aan! 
Het is al voor de 10e keer en we wandelen van 4 t/m 7 juni.  
Vorig jaar is de Wisselbeker gewonnen door de Roelevaer. Zou je ook met jouw school de beker 
willen winnen, zorg dan dat er zoveel mogelijk mensen voor jouw school lopen.  
Het VAK bestaat dit jaar 50 jaar en daarom hebben we wat te vieren! Iedereen die de 
wandelvierdaagse voltooit,  ontvangt een presentje. Je hoeft maar 3 van de 4 avonden te lopen. 
PLUS-supermarkt doneert weer 10 cent per kilometer, dat omgezet wordt in fruit.  
Dit wordt uitgereikt in de kermisweek, evenals  de Wisselbeker.  
Dus neem iedereen mee en schrijf je in bij ‘t Veen Eten en Drinken.  
De start is tussen 18.30 uur en 19.00 uur en je kunt kiezen voor 5 of 10 kilometer. 
Tot dan! 

 

 


