
Nieuwsbrief 4 schooljaar 2017-2018 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

De maand december staat weer voor de deur, een maand met heel veel feestelijke activiteiten zowel 

op school als thuis. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van Sinterklaas en zijn Pieten dat hij op 

dinsdag  5 december ook ‘De Klimbeam’ zal bezoeken. De werkgroep voor ‘Kerst’ bestaande uit 

ouders en leerkrachten is druk bezig om er een onvergetelijk samenzijn van te maken. Wij zijn er blij 

met alle hulp van ouders. Zonder die hulp zou het allemaal niet mogelijk zijn.  

 

KOMENDE EN VERTREKKENDE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN 

Femme van der Baan wordt 28 november vier jaar. Zij komt in groep 1 bij juf Gonny en juf Lysbeth.  
Wij wensen Femme en haar ouder(s) / verzorger(s) een fijne tijd toe op ‘De Klimbeam’.  
 
Vorige week zijn juf Agnes en juf Amarins met verlof gegaan. Inmiddels is juf Jannie Broersma als 
leerkracht in groep 5 gestart, zij is er van maandag tot en met vrijdag.  

 

PARRO 
Ondertussen wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe communicatieapp Parro. Bijna alles ouders 

hebben zich aangemeld. Vanaf dit moment kunt u ook een berichtje sturen aan de leerkracht van uw 

kind. Leerkrachten ontvangen de berichten op de dagen dat zij werken van ’s morgens acht uur tot ’s 

middags vijf uur.  Wanneer u in het weekeinde of ’s avonds een berichtje stuurt dan krijgen 

leerkrachten dat niet in beeld en zullen op dat moment dus niet reageren. Pas op de dag dat zij weer 

op school zijn is het bericht voor de leerkracht zichtbaar. 

ONDERWERPEN IN DE LESSEN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 

Weken 49 t/m 51: Kerst, feest van geven 

Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het 

belang van delen en geven. 

Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).  

 

OUDERBETROKKENHEID 3.0  
Maandag 6 november was de samenwerkingsdag samen met ouders. In de ochtend hebben de 

leerkrachten en ouders in aparte groepen overlegd. Tijdens de middagsessie is er nagedacht over hoe 

er verder vorm kan worden gegeven aan de tien criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 

In de aanloop naar deze dag heeft Bianca ( werkzaam bij CPS ) gesprekken gevoerd met ouders, MR 

en leerkrachten. Tevens is er de mogelijkheid geweest om een enquête in te vullen.  Binnenkort 

zullen wij zorgen voor een terugkoppeling.  

 

De uitwerking van de tien criteria zal verder worden opgepakt in de regiegroep, hierin hebben ouders 

en teamleden zitting. Inmiddels hebben zich al vier ouders gemeld, daar zijn wij erg blij mee. Wilt u 

ook meepraten in deze groep dan kunt u zich nog opgeven bij Ackelyn.  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ADRESWIJZIGINGEN EN TELEFOONNUMMERS 
Vriendelijk verzoek wanneer u gaat verhuizen of wanneer u een nieuw telefoonnummer krijgt dat 

aan ons door te geven. Dat mag via de mail, deklimbeam@nijegaast.nl  
Zo beschikken wij altijd over de juiste gegevens en in geval van calamiteiten of ziekte is het uitermate 

belangrijk.  

SINTERKLAAS 
Wij hebben bericht van Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen dat hij dinsdag 5 december op het 

Dobbeterrein  ( terrein achter ‘De Klink’ ) aankomt. We verwachten alle kinderen om half 9 op school 

en zullen dan met zijn allen naar ‘De klink’ lopen. Ouders zijn bij de aankomst van Sinterklaas van 

harte welkom. Na de aankomst vieren wij als team met de kinderen het feest. Zie verder de hierbij 

gevoegde uitnodiging voor de kinderen. Mocht uw kind(eren) ziek zijn deze dag, wilt dat dan aan ons 

doorgeven via de mail?  

IDENTITEITSCOMMISSIE  

De identiteitscommissie heeft twee weken geleden met elkaar vergaderd. Tijdens deze bijeenkomst 

is de naam van de werkgroep identiteit  veranderd in identiteitscommissie. De ouders die zitting 

hadden in de werkgroep hebben aangegeven dat zij als lid van de identiteitscommissie verder willen 

gaan. Petra van der Beek is voorzitter en Rein Couperus is secretaris van de commissie. Naast ouders 

hebben ook een viertal leerkrachten zitting in de commissie. In het nieuw jaar belegt de commissie 

een ouderavond, tijdens deze avond gaan de leden met ouders in gesprek over de huidige werkwijze 

HVO/ Godsdienstles.  



KERSTVIERING 

Op donderdag 21 december wordt de Kerstviering op school gehouden. U ontvangt daarvoor nog 

een aparte uitnodiging.  

VERJAARDAGEN DECEMBER 

 

 

AGENDA 

                                       December 

29 november  Groepspresentatie groep 4 – ouders van deze groep zijn om 08.30uur 

welkom  

5 december  Sinterklaasfeest 

8 december  Schoolarts voor groep 2 

21 december  Kerstviering 

 

 

 

 

Jente Bergsma groep 1 1 december 

Wessel Wiersma groep 7 1 december 

Hylke Zijlstra groep 8 3 december 

Elianne ten Cate groep 2  6 december 

Friso Postma groep 2 6 december 

Nick van der Wal groep 7  7 december 

Lisa Stellingwerff groep 4  12 december 

Roy de Boer groep 7 13 december 

Berend Hofman groep 2 15 december 

Jis van der Veen groep 6 15 december 

Irina Bloem groep 7 16 december 

Sander Lanting groep 4 19 december 

Oscar Folkerts Groep 7 21 december 

Tineke de Boer Groep 5 23 december 

Ramon Folkerts Groep 2 24 december 

Esmee Binnenmars Groep 1 25 december 

Anna Boersma Groep 4 25 december 

Hindrik Merkus Groep 1 25 december 

Daphne Boxum Groep 6 28 december 

Joshua ten Cate Groep 4 28 december 

Tessa Fekkes Groep 8  29 december 

Mark Jelte Riem Groep 4 29 december 

Thijs van der Veen Groep 8 29 december 

Luka Dijkstra Groep 3 30 december 


