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Thema: “Olympische Spelen ” 

Het laatste thema van dit schooljaar was: "De 

Olympische Spelen". Een leuk sportief thema en 
dat hebben we ook zo ervaren. Elke dag werd 

er ochtendgymnastiek gehouden door enkele 

groepen, waren er thema-afsluitingen met 
sporten, was het zomerfeest geheel in het 

teken van de Olympische Spelen enz. 
Mooie presentaties en wat hebben de leerlingen 

weer veel geleerd. Top! 
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Agenda: 

12 juli Getuigschriften groep 8 

13 juli                Springkussens 
14 juli Wenochtend en schoonmaakdag 

16 juli 12:00 uur start zomervakantie en afscheid 

Arthur, Marjolein en Myrthe 

 

De app 
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van 

de laatste nieuwtjes in school, moet u onze app 
downloaden op uw telefoon. Hoe u kunt 

inloggen staat onder het tegeltje informatie-

veel gestelde vragen.  
We zijn ook actief op Facebook en Instagram! 

 

 

Personeel 
Vrijdag 16 juli gaan we als school afscheid 

nemen van Myrthe, Marjolein en Arthur. We 
bedanken hen voor hun inzet op onze school en 

wensen ze veel werkplezier op hun nieuwe 

school. U kunt hen vrijdagmiddag ook 
gelukwensen vanaf 12:00 uur.   

 
Naast het afscheid van onze collega’s meldden 

we ook al onze nieuwe collega’s voor het 

nieuwe schooljaar: Laura Mol voor groep 6, 
Demi Spies voor de onderbouw en  Luc 

Bakkenes als gymleerkracht.  Demi Spies zal 
volgend schooljaar de open plek innemen van 

groep 1/2c. 

 
Buiten deze nieuwe collega’s hebben we voor 

volgend schooljaar nog enkele collega’s 
aangenomen: 

 

Marlies Zandbergen 
Marlies gaat werken in groep 3/4 en wordt de 

duo van Marieke. Marlies heeft de eerste jaren 

gewerkt op een basisschool en is toen 
overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Na 

een aantal jaren daar gewerkt te hebben, keert 
ze weer terug naar de basisschool. We zijn blij 

met een ervaren leerkracht erbij. Marlies heeft 

nog een opzegtermijn, maar hopelijk kan ze 
snel bij ons beginnen. 

 
Lisette Schurink  

Lisette doet de deeltijdopleiding PABO en gaat 

daarnaast voor 2,5 dag bij ons werken als 
leraarondersteuner. Zij zal in verschillende 

groepen gaan werken met kleine groepjes 
leerlingen.  

 

Liza van Tol 
Liza doet de flexibele opleiding PABO en komt 

ook voor 2 dagen werken als 

leraarondersteuner. 
 

We wensen de nieuwe collega’s heel veel 
werkplezier op onze school! 

 

We hebben nog twee open plekjes in de 
groepsindeling. We zoeken hier een tijdelijke 

oplossing voor, zodat we begin volgend 
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schooljaar weer een sollicitatieprocedure 
kunnen starten. 

De puntjes moeten dus nog op de i worden 
gezet komende week, maar de groepsindeling 

ziet er nu als volgt uit: 

 

Groep: Naam: ma di wo do vr 

1/2a Icia x x  x x 

 ??   x   

1/2b Ingrid x x x x  

 ??     x 

1/2c Demi x x x x x 

       

3a Nadine C x x x   

 Charlotte    x x 

3/4b Marlies x    X 

 Marieke  x x x  

4a Judith x x x x  

 Andrea     x 

5 Ly x x x x x 

       

6 Laura x x x x x 

       

7 Like x x x x x 

       

8a Nadine H x     

 Amaranta  x x x x 

8b Jorien x x x   

 Nadine H    x x 

 

Bericht voor de ouders die gebruik 

maken van de Tussen Schoolse Opvang 
van Ludens. 
Graag brengen wij jullie middels de nieuwsbrief 

van de school alvast op de hoogte dat de 

ouderbijdrage voor de TSO met ingang van 
september 2021 zal stijgen van €2,90 naar 

€3,10 per dag. 

In week 28 ontvangen jullie een brief waarin wij 
zullen uitleggen waarom deze verhoging 

noodzakelijk is. 
Vriendelijke groet, Marjolein Boelens teamleider 

van de BSO’s en TSO Lunetten 

 
TSO afgelopen 

donderdag 
Afgelopen donderdag 
staakte de 

kinderopvang. 

Gelukkig waren er nog 
een paar 

pedagogische 
medewerkers die niet 

staakten en waren 

ouders bereidwillig om te helpen. Ook gingen 
veel leerlingen thuis eten. BEDANKT voor alle 

medewerking!  

Bericht van de oudervereniging 

Wat hebben we hier naar uitgekeken en wat 

was het een mooi feest! Het zomerfeest kon dit 

jaar gelukkig wél doorgaan, dus het feestcomité 
van de oudervereniging heeft zich er vol op 

gestort. Er kwamen een draaiboek (klassen wel 
in bubbels, toch niet in bubbels), plannen voor 

het oranjahouse (met bellenblaasbubbels), een 

prachtig sjabloon voor een Klimkrant, een heus 
schoollied en een olympische berg (met 

regenboog). En tot onze grote vreugde kwamen 

niet alleen de kinderen, maar ook het team van 
De Klim kwam helemaal gekleed in het thema 

naar school.  

Ondanks dat het spetterend weer was, hebben 

de kinderen een topdag gehad! Zonder jullie 

hulp was dat niet gelukt, dus dank aan de 
sjouwouders, de dansouders, de schilderouders, 

de vlaggetjesophangouders en natuurlijk de 
ouders die de bijdrage aan de oudervereniging 

overgemaakt hebben. 

Omdat we voor volgend jaar ook weer een 
heleboel plannen hebben, zoals de cadeautjes 

voor sinterklaas verzorgen, de school versieren 
met sint en kerst, uiteraard weer een 

zomerfeest (maar dan mét jullie) en nog veel 

meer, zijn we op zoek naar ouders die daar aan 
mee willen helpen. Vind je het leuk om volgend 

schooljaar voor de kinderen éxtra feestelijk te 

maken? Laat het ons dan weten via 

ouderverenigingdeklim@gmail.com 

Jaarplanning 2021-2022 
De komende week gaan we proberen alle de 

jaarplanning met alle activiteiten, vakanties en 
studiedagen in de app en op onze website te 

plaatsen.  

Alles is wel onder voorbehoud. We gaan bij alle 
activiteiten kijken of het mogelijk is volgens de 

richtlijnen en protocollen die dan gelden.  

 

Gevonden voorwerpen 
De afgelopen weken is er weer veel gevonden! 
Maandag ligt het allemaal uitgestald op het 

schoolplein en na maandag gaat het allemaal 
weg. 

Kijk dus nog even goed of er iets van uw kind 

erbij zit! 
 

Wenochtend 
Woensdagochtend van 8:30 uur tot 10:00 uur 

gaan de kinderen bij hun nieuwe juf wennen. 

De kinderen gaan ’s morgens eerst naar hun 
eigen groep en de leerkracht zal dan zorgen dat 

ze bij de groep en nieuwe leerkracht van 
volgend schooljaar komen. 

Helaas gaat het Demi niet lukken om aanwezig 

te zijn hierbij. We zullen deze groep wel 
opvangen met een van onze collega’s. 

 

 
 

 



Poetsdag 
Woensdag gaan we 

ook proberen de 
school spik en span 

te krijgen voor 

volgend schooljaar. 
De plinten, de 

kasten, de laatjes, 
de vensterbanken, het speelgoed enz. Alles 

verdient een sopje na intensief gebruik dit 

schooljaar. Helaas mogen er nog niet te veel 
ouders in de school komen onder schooltijd, dus 

zullen we het vooral samen met de leerlingen 
doen. Misschien wordt u nog benaderd door de 

leerkracht voor eventuele hulp op school of 

thuis. U kunt natuurlijk wel thuis spulletjes van 
ons schoonmaken 

 

Springkussens 
Dinsdag a.s. zullen er twee luchtkussens/ 

stormbanen op het schoolplein verschijnen voor 
de alle leerlingen. Vele leuke activiteiten zijn dit 

jaar niet door gegaan of aangepast, dus gaan 
we toch met de leerlingen er nog een feestje 

van maken!   

 
 

Iedereen bedankt! 
Het was een bizar schooljaar. Met vol goede 
moed zijn we aan het begin van het schooljaar 

gestart. 
Het werd een toch weer een jaar met vele 

verschillende maatregelen rondom Corona. Het 

thuisonderwijs werd weer ingevoerd, met halve 
groepen naar school, hele groepen maar wel in 

cohorten en tenslotte redelijk normaal met 

alleen de anderhalve meter voor volwassenen.  
Helaas mochten en mogen de ouders nog 

steeds niet in de school komen. We misten 
daardoor wel de informele contacten. 

Goed onderwijs kunnen we alleen maar bieden 

in samenwerking met 
de leerlingen en de 

ouders. We kunnen 
alle hulpouders (de 

voorleesouders, 

klassenouders, bieb-
ouders, vervoer-

ouders, luizenpluis-
ouders, excursie-

ouders, gastlessen-ouders en uiteraard alle hulp 
juffen en meesters tijdens het thuiswerken) 

helaas niet afzonderlijk bedanken voor onze 
samenwerking. De laatste schooldag bedanken 

we daarom iedereen voor de fijne 

samenwerking door de kinderen een klein 
cadeautje te geven. 

 

Alle ouders bedankt voor de fijne 
samenwerking!   

 
 

 

 
 

Zomervakantie 
We hopen dat jullie, met jullie gezinnen, een 

hele fijn tijd hebben. Geniet van de mooie, 

waardevolle momenten met elkaar. We zien u 
en de kinderen graag weer uitgerust en vol 

energie maandag 30 augustus op school 
terug! Blijf gezond! 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het team van OBS de Klim 
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