
Nieuwsbrief 6 schooljaar 2017-2018 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is alweer bijna voorbij. Op dit moment zijn de 

leerkrachten en de kinderen druk bezig met het maken van de CITO toetsen. In de maand februari 

informeren wij u over de vorderingen en krijgt uw kind zijn/haar rapport mee naar huis. Donderdag 

15 februari en dinsdag 20 februari zijn de gesprekken.  

NIEUWE LEERLINGEN 
In februari komen er twee nieuwe leerlingen op school. Frouke de Vries uit It Heidenskip en Elbrich 

van den Bos komen in groep 1. Wij wensen Frouke en Elbrich een fijne tijd toe op school.  

 

LEERKRACHTEN 
Sinds december was Jelle van der Meulen werkzaam op de vrijdag in groep 8. Hij heeft aangegeven 

dat hij wil stoppen. Gelukkig hebben wij een nieuwe leerkracht kunnen vinden. Haar naam is Iris 

Visser, ze woont in Wijckel. Ze heeft veel ervaring in de bovenbouw. Momenteel werkt ze vier dagen 

als orthopedagoog en één dag wil ze graag werken als leerkracht omdat ze haar gymnastiekopleiding 

graag wil afmaken.  De gymlessen van groep 7 en groep 8 verschuiven vanaf volgende week van de 

donderdag naar de vrijdagmiddag.  

 

Vanaf 6 februari werkt Manja Hoekstra drie dagen in groep 7. Zij start dan met haar LIO-periode. LIO 

staat voor: leerkracht in opleiding. Zij is er op maandag, dinsdag en woensdag. Wij wensen haar een 

hele fijne tijd toe in groep 7.  

 

Op dit moment zijn er eigenlijk geen leerkrachten beschikbaar, dat geldt helemaal voor de 

kortdurende inval bij bijvoorbeeld ziekte.  

Wij proberen dat intern op te lossen maar dat lukt niet altijd. Het kan dus zijn dat wij een bericht 

moeten sturen dat er geen vervanging is en dat kinderen vrij zijn.  

 

ONDERWERPEN IN DE LESSEN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 

Tot de voorjaarsvakantie wordt het volgende thema behandeld: 

Je krijgt wat je verdient 

Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke 

behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst. 

 
CONTINUROOSTER  

De MZR heeft besloten om in februari opnieuw een stemming te laten plaatsvinden over invoering 

van het continurooster in het schooljaar 2018-2019.  

U ontvangt woensdag 7 februari van ons informatie over het voorstel en een enveloppe met twee 

stembriefjes. Deze stembriefjes kunt u inleveren tijdens de tienminutengesprekken bij de leden van 

de MR.  

 

OP TIJD OP SCHOOL 

De laatste tijd valt het op dat er relatief veel kinderen te laat op school komen. De leerkrachten 

willen graag op tijd met de lessen beginnen, vriendelijk verzoek om op tijd te komen.  

Graag uw aandacht hiervoor.  

 

 



Tafeltjesavond 

De tafeltjesavond voor groep 3 t/m 8 is op donderdag 1 februari. Vanaf 19.00 tot 20.00 uur ( inloop ) 

mogen de kinderen hun ouders informatie geven over de school en rondleiden in de school. In het 

lokaal mogen zij de plaats laten zien waar zij iedere dag zitten, methodeboeken waar zij uit werken, 

computerprogramma’s enz. De leerkracht is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

OPEN DAG 

De open dag is op woensdag 21 februari in plaats van 21 maart.  

Wanneer uw kind in het schooljaar 2018-2019 vier jaar wordt dan ben u vanaf 9.00 -11.30 uur van 

harte uitgenodigd.  Er is koffie/thee met wat lekkers, uiteraard verzorgen wij een rondleiding en kunt 

u al uw vragen stellen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan is het altijd mogelijk om een andere 

afspraak te maken.  

 

Voor ons is het wel belangrijk om te weten hoeveel leerlingen wij in dat schooljaar kunnen 

verwachten. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op 21 februari wilt u ons dan even mailen dat uw 

kind in dat schooljaar vier jaar wordt.  

 

RAPPORTEN 
De afgelopen periode is het nieuwe rapport gemaakt, alle kinderen krijgen in februari een nieuw 

rapport mee naar huis. Het ‘oude’ rapport krijgen ze ook mee zodat u dat thuis kunt bewaren.  

 

OPBRENGST JANTJE BETON 
De opbrengst van ‘Jantje Beton’ is €1000,-. Hartelijk dank voor het kopen van de loten. Wij gaan het 

geld besteden aan een nieuw speeltoestel op het plein.  

 

NIEUWS VAN DE MR / VERKIEZINGEN  

Er hebben zich drie ouders kandidaat gesteld voor de MR: Elma Wester - Smid, Margriet de Bruin en 

Jeltsje Venema. Dat betekent een verkiezing, waarbij u als ouder uw stem mag uitbrengen. We 

organiseren dit gelijktijdig met de komende verplichte 10-minuten gesprekken op 15 en 20 februari 

a.s. In de week vooraf ontvangt u een stemformulier, waarop de drie kandidaten zich even kort 

introduceren.   

De MR heeft sinds kort een nieuw emailadres: mr.deklimbeam@nijegaast.nl De notulen vindt u 

voortaan, na goedkeuring in de daarop volgende vergadering, op de website van onze school. Vragen 

en of opmerkingen? Blijf er niet mee rondlopen maar stel ze gerust, via de mail of aan een van de 

MR-leden persoonlijk.    

PROJECTWEEK EN OPEN PODIUM 

De projectweek zal worden gehouden in de week na Pasen, begin april. Het thema van de 

projectweek is: ‘Fryslân’. In deze week werken Bogerman, It Fûgelnêst en De Klimbeam samen onder 

de noemer: ‘Koudum ferbynt’. Binnenkort kunt u daar meer over lezen in Bultenijs.  

Dat betekent dat de projectweek in maart en het open podium op 21 maart niet door gaan.  

 

TIENMINUTENGESPREKKEN 
De tienminutengesprekken  voor groep 1 t/m 7 worden gehouden op donderdag 15 en dinsdag 20 

februari. Vanaf morgen 30 januari kunt u via Parro intekenen voor de tienminutengesprekken. 

Verzoek aan de ouders met meer dan twee kinderen om direct in te schrijven zodat andere ouders 

daarna vanaf 31 januari de ‘open gaatjes’ in kunnen vullen.  

  

SCHOOLKAMP 

Het schoolkamp voor groep 8 is 30,31 mei en 1 juni.  

 



 

 

WIJZIGING TELEFOONNUMMER / E-MAILADRES  

Graag de wijzigingen van telefoonnummer / e-mailadres ook even doorgeven aan school via 

deklimbeam@nijegaast.nl  

 

KERSTDINER 

In december hebben wij met elkaar van een fantastisch kerstdiner genoten. De ouders van 

de ouderraad hebben zich fantastisch ingezet om het mogelijk te maken, want het is niet 

niks om voor 225 kinderen het diner te organiseren. Namens ons allemaal hartelijk dank 

voor jullie inspanning.  

 

VERJAARDAGEN  

 

 

 

AGENDA 

                                       FEBRUARI  
1 februari   Tafeltjesavond gr. 3 t/m 8 Inloop van 19.00-20.00 uur 

9 februari  Alle kinderen krijgen hun rapport mee naar huis 

15 en 20 februari  Oudergesprekken voor gr. 1 t/m 7 

16 en 19 februari  Studiedagen alle kinderen zijn vrij. 

21 februari  Presentatie gr. 2, ouders van deze groep zijn om 08.30 uur welkom 

21 februari   Open dag voor nieuwe leerlingen en ouders 9.00-11.30 uur 

26 februari   Start van de voorjaarsvakantie    

 

 

 

Nica Roedoe Groep 3 2 februari 

Djurre Schurer Groep 4 4 februari 

Siem Bakker Groep 6 6 februari 

Jeffrey Vos Groep 8 6 februari 

Roeland Exaltus Groep 6 8 februari 

Fenna Dijkstra Groep 6 9 februari 

Imro Wijnsma Groep 7 9 februari 

Femke Fopma Groep 6 11 februari  

Rutger Fopma Groep 3 11 februari 

Birk van der Veen Groep 2 14 februari 

Fabian Fortezza Groep 3 15 februari 

Esmay Zwerver Groep 8 16 februari 

Melanie Zwerver Groep 8 16 februari 

Sytse Jorritsma Groep 1 21 februari 

Berber Dijkstra Groep 2  27 februari 

Lisa Jorritsma Groep 3  28 februari  


