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Nieuwsbrief 2 schooljaar 2017-2018 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Op 4 september zijn wij gestart in negen verschillende groepen. Fijn 

dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en gezond is teruggekeerd op school. Wij wensen 

iedereen die bij de school betrokken is  een goed schooljaar toe. 

Op 4 september springt de bovenbouw het nieuwe schooljaar in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENDE EN VERTREKKENDE LEERLINGEN  

In de zomervakantie zijn Bastiaan en Liselotte van der Putte verhuisd naar Alkmaar en Demi Atema 

naar Heerenveen. Wij wensen hen veel succes toe op hun nieuwe school. 

Na de zomervakantie zijn zeven nieuwe leerlingen op school gekomen.  
Daylanisa Donald ( groep 7 )  
Salem Sintie ( groep 5 )  
Danisha Mozes ( groep 5 )  
Leen en Lama Hamadi ( groep 2 )  
Yvan de Jong ( groep 1 ) 
Sander Becker ( groep 1 )  
 
Wij wensen alle kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een fijne tijd toe op ‘De Klimbeam’.  

 

HULP VAN OUDERS  
Op school hebben wij een ouderraad die meehelpt met het organiseren van heel veel activiteiten 

zoals: Sinterklaas, Kerst, de laatste schooldag enz. De ouderraad, maar ook het team, wil graag af en 

toe hulp van ouders bij het organiseren van deze verschillende activiteiten. In de bijlage de lijst van 

activiteiten. Wanneer u beschikbaar bent om mee te helpen dan graag het formulier weer inleveren 

op school. 

 

PARRO 
Vanaf dit schooljaar zullen wij gaan werken met het ouder- leerkracht communicatiesysteem Parro. 

Dit is een systeem om eenvoudig met u te kunnen communiceren via een app op telefoon, tablet of 

vaste computer. Via dit systeem kunt u zelf de oudergesprekken plannen. Ook kunt u berichten over 

de klas van de leerkracht ontvangen. U kunt ‘Parro’ opzoeken in de Apple App Store of Google play 

store voor de telefoon en/ of tablet.  Op de computer kunt u naar de volgende website gaan 

https://talk.parro.com. Binnenkort ontvangt u een mail met daarin een uitnodiging en een 
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persoonlijke code. Deze code heeft u nodig om een account aan te maken. Let op! De persoonlijke 

code is 21 dagen geldig. 

 

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. 

 

OPTOCHT 2017 
Twee weken geleden was de tweejaarlijkse optocht in Koudum. Ouders hebben een prachtige wagen 

gemaakt die meereed in de optocht. Op vrijdagmorgen met leerlingen van groep 2 en zaterdagavond 

met leerlingen van groep 3.  

Op een mooie manier is de nieuwe naam van de school in beeld gebracht. Wij willen de bouwers 

vanaf deze plaats heel erg bedanken voor hun inzet. Het was fantastisch. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVO EN GODSDIENSTLES  
Vorige schooljaar is er een ouderavond gehouden in ‘De Klink’ over de invulling van het onderdeel 

‘identiteit’. De werkgroep ‘Identiteit’ blijft de komende jaren bestaan en zal het proces volgen en 

daar waar nodig bijstellen.  

 

Dit schooljaar wordt er twee keer per week in iedere groep een les gegeven uit de methode 

‘Trefwoord’ ( één spiegelverhaal en één Bijbelverhaal ) en één keer per week is er HVO les of 
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godsdienstles. In mei/juni hebben alle ouders hun voorkeur voor hun kind(eren) aan kunnen geven.  

 

De HVO lessen worden gegeven door Lenie Ernst, zij is als docent verbonden aan het ‘centrum voor 

humanistische vorming’. De godsdienstlessen worden gegeven door eigen leerkrachten. Op dit 

moment zijn er 112 leerlingen die de HVO lessen volgen en 106 kinderen die de godsdienstlessen 

bijwonen.  

 

In de komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte wat het thema van de lessen is. Lenie 

probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij het thema van Trefwoord. Lenie zal zich in de volgende 

nieuwsbrief voorstellen.  

Onderwerpen in de lessen  

���� Startweek (week 34, 35 of 36) 
Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst! 

 

���� Huis (week 35 en 36) 

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap. 

���� Vooruitkijken (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor? 

���� Samen leven (week 40 en 41) 

Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond. 

���� Helden (week 42 t/m 45) 

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

 

KENNISMAKEN MET DE IB’ER  

 
Even voorstellen.... 

Mijn naam is Neeltsje de Wolff- de Vries. 

Met ingang van het huidige schooljaar ben ik als interne begeleider 

gestart op deze mooie nieuwe school ' de Klimbeam'. 

Hiernaast ben ik ook de interne begeleider van de basisschool 'de Barte' 

in Hemelum.  

Als onderdeel van het enthousiaste team hoop ik, vanuit mijn functie, 

een aandeel te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de 

kinderen op 'de Klimbeam'. 

 

Ik ben getrouwd met Gerard en wij wonen in Joure. Onze zoon is 21 jaar en studeert in Utrecht. Ik 

geniet van de natuur door veel te wandelen en te fietsen. Het tuinieren is een fijne bezigheid, ook al 

is het mij nog niet gelukt alle oneffenheden in onze tuin weg te halen. In de tuin zijn de wisselingen 

van de seizoenen goed te volgen.  Momenteel kunnen wij onze  

(kleine) appel- en druivenoogst binnen halen.  

 

Het is fijn dat ik in de eerste schoolweken al met verschillende ouders kennis heb kunnen maken. 

Voor vragen ben ik nagenoeg dagelijks bereikbaar op de school. 
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HANDWERKEN  

Wilma de Vries en Janke Kampen zijn opzoek naar meisjes van ongeveer 7 of 8 jaar oud die 

handwerken leuk vinden (borduren, breien en haken). Als er genoeg meisjes zijn, dan beginnen de 

handwerklessen op woensdagmiddag 4 oktober om 14:30 uur. De lessen zullen om de veertien 

dagen gegeven worden. De kosten zijn €1,- per keer. De plaats waar het gehouden wordt hangt nog 

af van het aanbod van de deelneemsters. Lijkt je deze handwerklessen leuk om te doen? Geef je dan 

voor 1 oktober op bij: Wilma de Vries (0516 513480) of Janke Kampen ( 0514 521225).   

OUDERAVOND 19 OKTOBER  
Donderdag 19 oktober is er een ouderavond op school. Tijdens deze avond zijn er acht verschillende 

workshops waar u voor kunt intekenen. In de bijlage vindt u alle informatie over de workshops. 

Daarbij ook een opgaveformulier. Graag het formulier voor 16 oktober op school inleveren zodat wij 

een planning kunnen maken. U krijgt via de mail de groepsindeling. 

 

OUDERBETROKKENHEID 3.0  
Donderdag 28 september is de onderzoeksdag over ouderbetrokkenheid. ’s Morgens van 08.30-

10.00 uur is er de mogelijkheid voor ouders om in gesprek te gaan met Bianca Dijkstra. U heeft 

hiervoor al een uitnodiging ontvangen. U kunt natuurlijk altijd nog aansluiten. 

 

Ook heeft u een link ontvangen om een enquête ‘Ouderbetrokkenheid’ in te vullen. U heeft nog tot 

aanstaande donderdag de tijd om de enquête in te vullen. 

 

KINDERBOEKENRUILBEURS  
Op 6 oktober vanaf 18:45 uur organiseert Logopedie en Dyslexie Bleeker en Kinderzwerfboeken 

Koudum een kinderboeken-ruilbeurs. Dit  in het kader van de Kinderboekenweek. Volwassenen en 

kinderen kunnen hun kinderboeken omruilen voor andere boeken. Onder het genot van een hapje 

en een drankje en een boel griezelige gezelligheid. In de bijlage vindt u de uitnodiging.  

 

MUZIEK  

De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn op vrijdagochtend begonnen met de muzieklessen in de 

muziekschool. Daar oefenen zij notenlezen en ritmes spelen op de trompet.  

De lessen worden mogelijk gemaakt door muziekvereniging Nij Libben in samenwerking met school 

en met muziekschool Atrium. Om iedereen te laten zien wat er geleerd is, is er op zaterdag 4 

november een popconcert van Nij Libben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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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: 0514-522194 

VERJAARDAGEN OKTOBER  

 

 

AGENDA 

Oktober  2 oktober  Kennismakingsgesprekken 

    4 oktober  Start Kinderboekenweek  

  5 oktober  Landelijke staking – alle kinderen  zijn vrij  

    18 oktober  Presentatie groep 6 – ouders van deze groep zijn   

        om  08.30 uur welkom 

    19 oktober   Ouderavond met workshops: 20:00 – 21:30 uur 

    23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

 

Kaltouma Abdelrahim Osman Adam groep 2  1 oktober 

Jimmy Alqurabi  groep 3 1 oktober 

Minke de Boer  groep 7  1 oktober 

Sietze Hiemstra   groep 6 1 oktober 

Joël Minkman groep 2 2 oktober 

Dave Lokhorst groep 2  16 oktober 

Chris Melchers  Groep 3  18 oktober 

Luna Vos groep 7 18 oktober 

Levy Vos groep 4 21 oktober 

Jente de Vries  groep 7  26 oktober 

Jesper Couperus Groep 3 27 oktober 

Nynke Klijn Velderman  groep 5 30 oktober 

Sterre Visser groep 7  30 oktober 
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