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Beste ouder(s) verzorger(s) 
De eerste vier weken zijn voorbij gevlogen. 
Inmiddels zijn de startgesprekken in alle groepen gehouden en 
hebben ouders weer de mogelijkheid gehad om fysiek op 
school te komen en kennis te maken met de leerkracht(en) 
van hun kind(eren).  
In de maand oktober is het ‘Kinderboekenweek’, verderop in de nieuwsbrief vindt u 
daarover meer informatie. 
 
 
NIEUWE LEERLINGEN en COLLEGA’S 
In oktober komen Teije en Noor op school. Teije komt bij juf Marije in de groep en Noor komt in de 
groep bij juf Meiny en juf Lisa. Wij wensen Teije, Noor en hun ouders een goede tijd toe op ‘De 
Klimbeam’. 

Na de zomervakantie is Bas als onderwijsassistent bij ons komen werken. Hij is er op maandag, 
woensdag en vrijdag. Hij is er om vooral hulp te bieden in de midden- bovenbouw.  

Ik ben Sebastiaan Kamsteeg, de kinderen kennen mij als meester Bas. Ik woon in Woudsend, ben 39 
jaar oud en werk sinds mijn 33ste in het onderwijs. Voorafgaand in het onderwijs heb ik een brede 
werkervaring opgedaan, onder andere als beroepsmilitair, gevangenisbewaarder, taxi en 
vrachtwagenchauffeur. Deze ervaringen neem ik mee in het onderwijs en helpen mij vaak bij het 
vinden van de passie van de leerlingen. 

Ik werk nu sinds Oktober 2019 bij Stichting Nijegaast als onderwijsassistent. Vorig jaar heb ik gewerkt 
bij de Cocon, de school van het azc in Balk. Dit jaar ondersteun ik de leerkrachten en leerlingen op De 
Klimbeam op Maandag, Woensdag en Vrijdag. 

Met ingang van deze week is Natasja ook toegevoegd aan ons team. Zij werkt ook als 
onderwijsassistent en is hier op woensdagochtend, donderdag en vrijdag. Zij zal zich in de volgende 
nieuwsbrief voorstellen.  

TREFWOORD 
In de komende weken staat het thema ‘Slim’ centraal in de godsdienst- HVO lessen.  
 
In de eerste week ontdekken de kinderen dat ‘slim’ meer betekent dan veel weten, veel krullen 
krijgen en weinig fouten maken. Ze onderzoeken op welke manieren je slim kunt zijn.  
In de tweede week ontdekken de kinderen dat iedereen slim is, ook zijzelf. Elke dag wordt er iemand 
anders onder de loep genomen. De een is slim omdat hij/zij veel weet, de ander omdat hij veel kan. 
Hoe zit het met dieren?  
In de derde week verkennen de kinderen op welke manieren je slim bezig kunt zijn.  
 
GROEPSPRESENTATIE VOOR OUDERS 
In de jaarplanning kunt u vinden wanneer de groepspresentaties zijn. Omdat het best vol is in het 
speellokaal gaan wij onderzoeken of de presentatie ook gesplitst kan worden. Op woensdag 29 
september is de groepspresentatie van groep 6. De ouders van deze groep zijn welkom om 08.15 uur 
in het speellokaal. Op vrijdagochtend is de presentatie voor de overige groepen.  



 
De presentatie van groep 2 staat niet in de jaarplanner, deze is gepland op 13 april 2022. 
 
CORONAREGELS 
Afgelopen week zijn de regels in het basisonderwijs versoepeld. Dat betekent dat wanneer er kind is 
met Corona niet meer automatisch de hele groep in quarantaine hoeft. Wanneer er een leerling met 
Corona is dan worden wij geïnformeerd door de GGD, zij geven ook aan wat de vervolgstappen 
moeten zijn. Het is altijd maatwerk.  
 
Voor nu zijn de regels:  

- Thuis blijven wanneer er Corona geconstateerd is bij de leerling of een gezinslid. 
- Thuis blijven bij koorts, benauwdheid en veel hoesten.  

 
OUDERS IN DE SCHOOL 
Er worden steeds meer Corona regels versoepeld. Per 25 september verdwijnt ook de 1,5 meter 
maatregel. Vanaf dat moment kunnen wij ook weer ouders toelaten in de school. Wij hebben met 
Ouderraad en MZR overlegd hoe wij dat het beste zouden kunnen oppakken. Het gaat namelijk om 
145 ouderparen en deze kunnen niet allemaal tegelijk in de school want dan is er te weinig ruimte 
voor kinderen in de gangen. Echter wij begrijpen ook dat ouders het fijn vinden om af en toe hun 
kind(eren) binnen te brengen. Om iedereen tegemoet te komen willen wij graag de ouders verdelen 
in vier groepen. Iedere groep kan dan één week per maand hun kind(eren) naar binnen brengen. Op 
die manier proberen wij ook zoveel mogelijk rekening te houden met werkende ouders. De 
leerkrachten willen graag dat ’s morgens de aandacht naar de kinderen gaat. Heeft u een vraag aan 
de leerkracht dan graag deze via Parro stellen of ’s middags na schooltijd. De ouderraad zal eind 
oktober kijken of deze werkwijze voor iedereen werkbaar is.  
Het schema nemen wij op in de nieuwsbrief.  
 
27 september – 1 oktober / Achternamen die beginnen met de letters  A t/m D 
4 oktober – 8 oktober / Achternamen die beginnen met de letters E t/m K 
11 oktober – 14 oktober / Achternamen die beginnen met de letters L t/m S 
25 oktober – 29 oktober / Achternamen die beginnen met de letters T t/m Z 
 
VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN 
Wij proberen als team zo voorzichtig mogelijk te zijn, wij proberen op die manier te voorkomen dat 
wij ziek worden. Op dit moment is er in ‘onderwijsland’ bijna geen leerkracht meer te vinden. Bij 
ziekte is de kans groot dat er geen invaller beschikbaar is. Uiteraard proberen wij het dan intern in 
het team op te lossen maar dat lukt niet altijd. Er bestaat dus de mogelijkheid, bij uiterste nood, dat 
u een bericht ontvangt dat er geen leerkracht beschikbaar is om les te geven en uw kind een dag vrij 
heeft. Wanneer dat aan de orde is proberen wij dat zo vroeg mogelijk te communiceren via Parro.  
 
FILMOPNAME 
Op woensdag 29 september worden er filmopnamen gemaakt op school. Voor iedere school van 
‘Nije Gaast’ wordt een filmpje gemaakt wat op de website wordt geplaatst. Nieuwe ouders kunnen 
dan ook op die manier kennis maken met de school.  
Wanneer u niet wilt dat uw kind op de film komt wilt u dat voor 28 september doorgeven aan school. 
Graag via de mail: deklimbeam@nijegaast.nl  
Uiteraard worden er geen close-up opnamen gemaakt van uw kind.  
 
DAG VAN DE DUURZAAMHEID 
8 oktober is het de dag van de duurzaamheid.  
Op vrijdagochtend komt de wethouder van de gemeente op school om voor te lezen in groep 7.Ook 
in de andere groepen zal aandacht zijn voor ‘duurzaamheid’.  



 
VRIJGEROOSTERDE LEERKRACHTEN 
De werkdruk in het onderwijs is hoog, de minister van OC&W heeft geld beschikbaar gesteld om de 
werkdruk te verlagen. Ieder teamlid op ‘De Klimbeam’ is per jaar een paar dagen vrij geroosterd om 
plannen te maken, rapporten te schrijven of gesprekken te voeren. Op die dag is er een andere 
leerkracht die al werkzaam is op ‘De Klimbeam’ in de groep.  
 
NIEUW LID VAN DE OUDERRAAD 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. De ouderraad denkt mee over het beleid op school en 
helpt mee met het organiseren van activiteiten. Zij zijn voor de directeur een klankbordgroep en 
adviesorgaan. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar.  

Mocht u nog vragen hebben of u beschikbaar willen stellen dan kunt u contact opnemen met 
Monique Boersma. Zij is via de mail te bereiken - mddehaan1981@gmail.com 

 
KINDERBOEKENWEEK 
Op 6 oktober start de Kinderboekenweek, het thema is ‘Worden wat je wilt’. Wij zullen de 
Kinderboekenweek feestelijk openen met de hele school en activiteiten in de bibliotheek bezoeken.  

Juf Ivenka komt vaak op school voor boekpromotie, leesgesprekjes met leerlingen. Wij vinden dat zo 
belangrijk dat wij ons abonnement ‘Bieb op school’ weer hebben verlengd.  

De afgelopen weken hebben wij onze boekenkasten opgeruimd en zijn er heel veel nieuwe boeken 
de school binnen gekomen. Alles om het lezen bij kinderen ( en ouders ) te promoten. 

  VERJAARDAGEN IN OKTOBER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Jimmy  Groep 7 

2 Joël  Groep 6 

3 Isabel  Groep 3 

5 Fabienne Groep 4 

8 Ruben Groep 1 

10 Marjet  Groep 8 

11 Fenna  Groep 3 

16 Dave  Groep 6 

18 Chris  Groep 7 

21 Levy  Groep 8 

23 Marith  Groep 5 

24 Fardau Groep 2 

27 Jesper  Groep 7 

31 Maaike  Groep 2 



AGENDA 

                                 
29 september Start Kinderpostzegels groep 8 
29 september Einde Jantje Beton  
6 oktober Kinderboekenweek ‘Worden wie je wilt’ 
8 oktober Dag van de Duurzaamheid  
12 oktober Schoonmaakavond groep 1 en 2 ( hierover ontvangt u bericht 

van de leerkrachten )  
18-22 oktober HERFSTVAKANTIE 
 
 
 
  


