
Nieuwsbrief 3 schooljaar 2017-2018 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Voor de herfstvakantie hebben wij een ouderavond georganiseerd op school. Ouders konden 

intekenen voor verschillende workshops. Ongeveer vijftig ouders hebben de avond bezocht.  

Er is informatie verstrekt over o.a. de kanjertraining, de nieuwe methode ‘Staal’, het belang van 

lezen. Op deze manier hebben wij geprobeerd om een gevarieerd programma aan te bieden voor u 

als ouder.  

De komende tijd richten wij ons op alle festiviteiten in de maand november en december. 

 

KOMENDE EN VERTREKKENDE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN 

Leen en Lama Hamadi ( groep 2 ) zijn vertrokken naar de AZC school in Sneek, wij wensen ze daar een 
goede tijd toe. 
 
Juf Martine heeft een andere baan aangenomen op een school in Sneek. Wij wensen haar alle goeds 
toe. Vanaf deze week werkt juf Anna op woensdagmorgen in groep 2, maandag 13 november start 
Juf Carla Okkema in groep 7, zij werkt drie dag in groep 6,7,8 van ‘De Stapstien’ in Nijemirdum. De 
komende twee weken werkt juf Diderica op vrijdag in groep 8. Zodra er iemand voor vast gevonden 
is dan hoort u dat van ons.  
 

Marith Dijkstra is na de herfstvakantie gestart in groep 1 en Femme van der Baan start eind 

november in groep 1. Begin oktober is Nick van der Wal in groep 7 gekomen. Hij is samen met zijn 

ouders vanuit Woldendorp in Koudum komen wonen.  

Wij wensen alle kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een fijne tijd toe op ‘De Klimbeam’.  

 

HULP VAN OUDERS  
Bedankt voor het invullen van de intekenlijst! Alle ouders die zich aangemeld hebben zijn ingevuld op 

de gewenste activiteiten. Sommige data zijn bekend, anderen niet. Tegen de tijd dat de activiteit 

plaats zal vinden, krijgt u bericht van de desbetreffende leerkracht of OR. Mochten er in de loop van 

het jaar toch nog ouders nodig zijn, dan krijgt u daarover bericht.  

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

hebben zich aangemeld. Er zijn nog enkele ouders die vandaag een nieuwe koppelcode ontvangen 

hebben om zich alsnog aan te melden. Wanneer de  app geïnstalleerd is kunt u foto’s, mededelingen 

en andere berichten ontvangen. Binnenkort zullen er ook agenda items en oudergesprekken via deze 

app gepland worden.  

KINDPAKKET 2017 
Kindpakket is voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen (maximaal 20% meer dan 

de bijstand, op onze website staat precies hoeveel u maximaal mag verdienen). Met het Kindpakket 

kunt u voor uw kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van een sport, muziekles of 

hobby. Maar ook voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, internetabonnement of 

identiteitskaart. Daarnaast kunt u een laptop voor school en het zwemdiploma A, B en C aanvragen. 

 

Hoe vraagt u het Kindpakket aan? 
Ga naar www.sudwestfryslan.nl/kindpakket. U komt op de pagina over het Kindpakket en de 

bijdrageregeling minima. Hier vindt u alle informatie.  



 

Maakt u andere kosten voor uw kinderen? 

Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor 

schoolbenodigdheden, schoolreisje of een fiets? Dan kunt u contact opnemen met Leergeld Sneek 

e.o.. Zij vergoeden ook andere kosten die niet vallen onder het Kindpakket.  

Kijk op de website www.leergeldsneek.nl of www.kindpakket.nl voor meer informatie of stuur een e-

mail naar 

info@leergeldsneek.nl  

 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de gemeente Súdwest-Fryslân via 14 0515. 

 

HVO EN GODSDIENSTLES  

 
Middels deze nieuwsbrief , wil ik mij als nieuwe 

vakleerkracht van de Klimbeam, aan jullie 

voorstellen. Ik ben Lenie Ernst en werk dit jaar als 

hvo vakleerkracht op de Klimbeam in Koudum. Op 

dinsdag heb ik de groepen 1 tot en met 6  en op 

vrijdagmorgen  groep 8 .Woon in Stavoren aan het 

prachtige IJsselmeer waar ik vaak te vinden ben, 

omdat zeilen een van mijn hobby’s  is. In mijn vrije 

tijd fiets ik graag en vind ik het leuk om creatief bezig 

te zijn. De afgelopen 10 jaar heb ik met veel plezier 

ook de hvo lessen verzorgd op de Welle in Koudum. 

Verder geef ik hvo lessen op verschillende scholen in Friesland o.a. in Itens, Grou ,Boazum Balk en 

Wieuwerd.  Ik kijk uit naar een fijn schooljaar met de kinderen, collega s  en ouders.  

Onderwerpen in de lessen levensbeschouwelijk onderwijs  

Helden (week 42 t/m 45) 

Inhoud: Wie zijn onze helden? Over helden, waaghalzen en inspirerende voorbeeldfiguren.  

Week 46 t/m 48: Goed gehoord 

Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen. 

 

OUDERBETROKKENHEID 3.0  
Eind september is de onderzoeksdag Ouderbetrokkenheid 3.0 geweest. Volgende week 6 november 

tijdens  de samenwerkingsdag is er een terugkoppeling naar het team van de bevindingen. Uiteraard 

zullen wij u daarover op een later tijdstip informeren. 

De samenwerkingsdag op 6 november gaat door, ouders die zich hebben opgegeven verwachten wij 

om 9.00 uur op school. Mocht u nog interesse hebben, u bent nog van harte welkom. Graag nog een 

mailtje zodat wij voor de catering weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. 

 

Boekje met adressen 
Het boekje met namen, adressen en telefoonnummers is klaar. In de bijlage vindt u het boekje. Wij 

hopen dat het voorziet in een behoefte.  
 

 

 



SPORT JIJ OOK?  

In groep 6, 7 en 8 starten we met het project ‘Sport jij ook?’. Als school vinden 

wij dat bewegen gezond is. Het zou mooi zijn dat alle kinderen een sport kunnen 

beoefenen.  

De leerkracht vraagt de komende tijd aan de leerlingen die niet op een sport 

zitten om een korte vragenlijst in te vullen. De Buurtsportcoach gebruikt de 

uitkomsten om te kijken of, en hoe vaak een kind sport of beweegt en op welke 

manier er ondersteuning kan worden geboden. Deze ondersteuning kan bestaan 

uit het zoeken naar een geschikte sport, aanvraag kindpakket enz.  

Uiteraard is het vrijblijvend voor u als ouder en natuurlijk ook uw kind(eren).  
 

 

 

 

 

LOGO VAN DE KLIMBEAM  
Er is aan ons gevraagd om nog een keer de betekenis van het logo uit te 

leggen.  

 

Gekozen is voor een boom die staat voor ontwikkeling en groei. De boom 

verwijst ook naar het bos, het wat destijds op de plaats waar nu de school 

staat te vinden was. De stam van de boom is stevig daarin kun je een 

mensfiguur zien maar tegelijk de trap aan de linkerkant die je kunt 

gebruiken om in de boom te klimmen.  In de boom zitten de kinderen, dit zijn de paarse rondjes in de 

boom. Alle blaadjes van de boom zijn verschillend, dit geeft de diversiteit aan maar ook de 

samenstelling van identiteiten. In de boom is een bloem te vinden doe staat voor ‘bloei’, een hart 

wat staat voor liefde en vriendschap en een duif die staat voor vrede en vrijheid.  

 

MUZIEKLES EN OPTREDEN 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 muziekles gevolgd bij de muziekschool 

dit in samenwerking met ‘Nije Libben’. Aanstaande zaterdag is het afsluitende concert waar ook de 

leerlingen van groep 5 t/m 8 ten gehore zullen brengen wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. 

U hebt inmiddels een uitnodiging voor het concert ontvangen. Leerlingen die meespelen hebben 

gratis entree. Via deze weg willen wij alle enthousiaste docenten en begeleiders van de muziekschool 

en ‘Nij Libben’ bedanken voor hun inzet.  

 

  
 

 

 



ZWANGERSCHAPSVERLOF  
In de week van 20 november gaan juf Agnes en juf Amarins met zwangerschapsverlof. In april hopen 

beide leerkrachten weer te starten met hun werk in de groep. Op dit moment is de vervanging nog 

niet rond, het vinden van personeel is ontzettend moeilijk. Hij lijkt wel of is er geen leerkracht meer 

te vinden. Mocht u nog iemand kennen laat het ons of diegene dan even weten dat er nog een 

vacature is. Zodra de vervanging rond is hoort u dat direct van ons.  

In ieder geval wensen wij de twee juffen een goede tijd toe en een voorspoedige bevalling.  

 

E-MAILADRESSEN  
Mocht u een vraag hebben aan één van de groepsleerkrachten, dan kunt u de groepsleerkracht 

mailen. De mail wordt alleen doordeweeks beantwoord.  

Een vraag of mail naar de directeur of school kunt u mailen naar het volgende mailadres: 

 

E-mail adres De Klimbeam: deklimbeam@nijegaast.nl  

Hier de e-mailadressen van personeelsleden: 

Juf Anna: a.postma@nijegaast.nl  

Juf Agnes: a.d.groot@nijegaast.nl  

Juf Amarins: a.van.der.hoek@nijegaast.nl  

Juf Caro Lien: c.l.veenhuizen@nijegaast.nl  

Juf Eelkje: e.kuiper@nijegaast.nl  

Juf Gonny: g.klijnstra@nijegaast.nl  

Juf Hennie: h.de.vries@nijegaast.nl  

Juf Lysbeth: l.miedema@nijegaast.nl  

Juf Martine: m.sijtsma@nijegaast.nl  

Juf Neeltsje: zorgdeklimbeam@nijegaast.nl (IB’er)  

Juf Rigtje: r.krol@nijegaast.nl  

Juf Sietske: s.gerbrandy@nijegaast.nl  

Juf Tessa: t.d.lange@nijegaast.nl  

Meester Tonny: t.fabriek@nijegaast.nl  

Meester Walter: w.v.d.meer@nijegaast.nl  

 

Ziekmelding van de kinderen graag vóór schooltijd telefonisch melden. Het telefoonnummer van ‘De 

Klimbeam’ is: 0514-52219 

VERJAARDAGEN OKTOBER  

 

 

Dieke Haytema groep 6 1 november 

Mirthe Hettinga groep 3 8 november 

Kevin Binnenmars groep 7  10 november 

Djoa Hospes groep 4  19 november 

Kaijé Hospes groep 5 19 november 

Timon Hettinga groep 6  20 november 

Jedidja ten Cate  groep 6  21 november 

Julian van der Veer groep 6 22 november 

Werner Hettinga groep 8 23 november 

Nieske-Lianne Bajema groep 1 25 november 

Jeldou de Vries groep 2 28 november 

Fokke Flapper groep 2 29 november 



AGENDA 

                                       November 

4 november  Optreden popconcert ‘Nije Libben’ + lln. gr. 5 t/m 8 

6 november   Samenwerkingsdag Ouderbetrokkenheid – alle leerlingen zijn vrij 

7 november  Schoolarts voor groep 2 

8 november   Schoonmaakavond – informatie volgt via de leerkracht 

10 november  Groep 1 gaat met hun lampion naar ‘De Finke’ 

13 november  Evaluatie KIES traject 14.00 uur 

14 november   Schoolarts groep 2 

20 november  Schoolarts groep 2 

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

welkom  

  

 

 


