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Thema: “Red de…….”. 

Het thema loopt op haar eind. Woensdag a.s. 

besteden we aandacht aan onze goede doelen 
en sluiten de groepen hun thema af. Het was 

een leuk thema om aan te werken en dat zie je 

dan ook aan de resultaten. 

 
 

 
 

 
Het volgende thema: “Circus en uitvindingen” 
komt er dan weer aan. We hebben ons eerste 

overleg heirover al gehad. Dinsdag na de 

meivakantie willen we aan de leerlingen vragen 
om een voorwerp van vroeger mee te nemen. 

Bijvoorbeeld een oude telefoon, een handboor 
e.d. We gaan ons dan afvragen waarvoor het 

diende, hoe het voorwerp veranderd is in de 

loop der jaren en wat een eventuele techniek 
werd gebruikt. 

We hebben er weer zin in!    
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Agenda: 
18 april Eindtoets groep 8 

19 april Shirley trouwt  

20 april t/m  

5 mei meivakantie 

7 mei inspectiebezoek  

17 mei Schoolreisje gr. 3 t/m 7 

 

De app 
Wij hebben onze eigen OBS de Klim app. Als u op de hoogte 

gehouden wilt worden van de laatste nieuwtjes in school, 

moet u deze app downloaden op uw telefoon. We zijn ook 

actief op Facebook en Instagram! 

 

Medewerkers 
Jolien, juf uit groep 8, moet het helaas wat 
rustiger aan gaan doen. Zij kan daarom niet 

meer voor groep 8 staan. Vervelend voor haar 
en de groep. Gelukkig hebben we wel een 

invaller voor groep 8 kunnen krijgen. Jos Boss 

heeft als leerling op onze school gezeten en 
komt nu als meester op maandag t/m 

woensdag voor groep 8 staan. Helma doet de 

donderdag en vrijdag. We wensen Jos veel 
werkplezier bij ons op school. 

 
Shirley gaat vrijdag 19 april a.s. trouwen. We 

wensen haar een geweldige dat toe! Een dag 

om nooit meer te vergeten!  
 

Onderwijs 
Grote Rekendag 

De Grote Rekendag  ging dit jaar over 

verhoudingen. Kinderen kwamen met een te 
grote broek op school, met een te kleine bril, te 

grote schoenen, noem maar op… 
Daarna gingen ze aan de slag. Er werden 

suikerklontjes voor de Grote Rekenreus 

gemaakt; er werd gemeten hoe groot dan wel 
niet de mok moet zijn, hoe klein je moet zijn 

om via een kleine deurtje naar binnen te 
kunnen gaan, hoe je lichaam in verhouding in 

elkaar zit enz. 

Het was erg leuk om de kinderen zo betrokken 
te zien rekenen. 
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Koningsdag  

We hebben vandaag weer een leuke gezellige, 
sportieve dag gehad met de kinderen. We 

begonnen met de viering van onze 

verjaardagen. We zijn weer enorm verwend 
door de kinderen. Daarna hebben we met 

elkaar de Pasapas gedanst en gingen we 

sporten. 
Iedereen bedankt voor zijn en haar inzet! 

 
Inspectie 

Dinsdag na de meivakantie krijgen we bezoek 

van de inspectie. Zij houden een 
themaonderzoek over passend onderwijs. Zij 

bezoeken een aantal scholen en gebruiken de 
informatie van hun bezoeken voor hun verslag 

over het passend onderwijs. 

Ze komen ons dus niet beoordelen, maar 
komen informatie ophalen. Ze koppelen wel hun 

bevindingen aan ons terug en die zullen we 
delen in de volgende nieuwsbrief. 

 

Groen is gras 
Je hebt het vast al gezien, het gras op de 

klimheuvel. Naast gras leggen zijn 16 maart de 
betontegels in de verhoging naast de zandbak 

vervangen door grote struiken, de putten 

geleegd, de wilgentunnel verstevigd, het plein 
geveegd, de border aangeplant en het 

amfitheater weer schoon en heel gemaakt.  
Dit alles is mogelijk gemaakt door financiering 

van de provincie Utrecht ( Beleef en Bewonder) 

en het Oranjefonds (NL-doet), maar had 
uiteraard niet gekund zonder de hulp van ruim 

30 ouders die hun handen uit de mouwen 

hebben gestoken. Ouders, bedankt voor jullie 
hulp! 

 
Hartelijke groet 

Werkgroep Groen Schoolplein 

Marc, Gerro en Cindy 
 

 
 

 
 
Oudervereniging 
Beste ouders, Nog een paar weken en het 
laatste themablok maakt alweer haar 

opwachting, wat betekent dat ook het 
zomerfeest op ingenieuze wijze op ons af 

dendert. Zal ons aller Marco dit jaar als 

acrobaat op een eenwieler ten tonele 
verschijnen of zal hij een mechanische leeuw 

temmen terwijl hij gedresseerde dolfijnen van 
instructies voorziet voor het opruimen van de 

plasticsoep? Je leest het al, we hebben ons als 

oudervereniging helemaal mee laten slepen in 
het bedenken van een fantastisch eindfeest 

voor onze school. Heb jij ook creatieve ideeën 

en/of kunde op het gebied van machines, 
techniek, circus, dans, acrobatiek, techniek of 

de ondraaglijk lichtheid van het kinderbestaan? 
Kom dan mee brainstormen met de 

zomerfeestcommissie op woensdag 17 april 

om 20:00 uur op school. Over succesvolle 
ondernemingen gesproken: we willen bij deze 

graag alle hulpouders van de groencommissie, 
rekendag en de grote verjaardag hartelijke 

danken voor hun hulp. Samen maken we er een 

heerlijke plek van voor onze kinderen!💪 Met 

hartelijke groet, Sandy, Remko, Winifred, 
Bastiaan, Bianka, Rachida & Maaike van de 

oudervereniging 

Ouderverenigingdeklim@gmail.com 
 

P.s. Voor de vieringen, aankleding van het 

schoolplein, het traditionele schepijsje èn de 
lekkere prosecco putten we uit de 

ouderbijdrage. Heb jij al betaald? Neem anders 
even contact op met de oudervereniging. 
 

Email 
We krijgen wel eens klachten dat e-mails of 

mails vanuit ons administratiesysteem 
Parnassys niet worden bezorgd bij personen 

met een hotmail-account. 
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Hier is geen (eenvoudige) oplossing voor. Het 
beste is, als u dit probleem heeft, om een ander 

mailadres te gebruiken (bijv. van uw provider of 
Gmail).  

Geef dit adres natuurlijk wel even aan ons door. 

Dit kan via de app tegel formulieren: 
verandering NAW gegevens of 

info.klim@spoutrecht.nl 
 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het team van OBS de Klim 


	Thema: “Red de…….”.
	Onderwerpen:
	Agenda:

