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Thema: “Groen moet je doen” 

 
Ons thema tot aan de meivakantie is “Groen 

moet je doen”.  
In dit thema staat uiteraard de natuur centraal. 

We gaan verschillende bomen en planten 

onderzoeken. We hebben het over 
duurzaamheid. We kijken naar de verschillende 

politieke partijen hoe zij willen vergroenen. We 
gaan aan de slag met onze eigen plannen 

rondom het groene schoolplein. 

In het thema is ook de landelijke week van de 
“Lentekriebels” verweven.  Kinderen maken 

vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling 

door en hebben al 
veel vragen over het 

thema. De school 
sluit met de lessen 

relationele en 

seksuele vorming 
aan op deze 

ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en 
vaardigheden. We zijn nieuwsgierig wat er 

allemaal te ontdekken valt de komende periode. 

We zijn het thema begonnen met een bomen 
speurtocht door Lunetten. Het was weer 

geweldig om met alle leerlingen door elkaar 

met hulp van ouders het thema te starten. 
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Agenda: 
24 mrt. MR-vergadering 

30 mrt.              Grote Rekendag 

18 april 2e Paasdag-vrij 

20-21 april Eindtoets gr.8 

22 april Koningsspelen, Grote Verjaardag-

continurooster 

23 april Begin meivakantie 

 

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! 

 
Geen maatregelen meer 
Wat zijn we blij dat onze school nu geheel open 

is en dat we de leerlingen weer op een gewone 

vrije manier onderwijs mogen geven.  
We mogen de ouders gelukkig weer vragen om 

te komen naar onze thema-afsluiting, we 
hebben weer meegedaan met het 

schoolvoetbaltoernooi, we hebben met elkaar 

de bomen speurtocht gehouden, we kijken uit 
naar de sportdag, musical en het zomerfeest. 

 

Helaas hebben we nog wel te maken met het 
lerarentekort. We doen ons uiterste best om de 

leerlingen op school onderwijs te geven. We 
zetten hiervoor iedereen intern in, want de 

invallers zijn beperkt. Toch kan het nog steeds 

voorkomen dat we een groep leerlingen naar 
huis moeten sturen, omdat het ons dan niet 

meer lukt. De griep slaat namelijk ook hard om 
zich heen. We balen hier wel van, maar dan is 

onze grens ook echt bereikt met onze 

mogelijkheden. We hopen op uw begrip 
hiervoor. 

 

We blijven duimen dat iedereen gezond blijft!  
 

Personeel 
Juf Icia is nu al een tijd ziek. We hebben veel 

contact met haar en wensen haar veel kracht 
toe om te herstellen. Helaas is ze nog steeds 

ernstig ziek en heeft ze het zwaar. We willen 

ook aan de ouders en leerlingen vragen om 
haar niet te vergeten en zo nu en dan een 

kaartje te sturen. 
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Juf Ellen, de onderwijsassistent, is helaas ook al 

een tijdje ziek. Ze is onder behandeling in het 
ziekenhuis en we hopen dat ze weer gauw op 

school is. 

 
Juf Amaranta en Teresa zijn aan het re-

integreren en dat dat gaat gelukkig goed. Ze 

hopen beiden weer gauw volledig hersteld te 
zijn. 

 

Kangoeroewedstrijd 

 
Eindelijk konden we meedoen met de 
Kangoeroewedstrijd. De Wiskunde Kangoeroe, 

ook wel gewoon Kangoeroe of W4 Kangoeroe 

genoemd, is een reken- en wiskundewedstrijd 
voor basis- en middelbare scholen. De wedstrijd 

wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd. Ruim 

30 leerlingen van onze school hebben 
individueel of in duo hieraan meegedaan 

afgelopen donderdag. Het inloggen was even 
lastig, maar daarna gingen de leerlingen vol 

goede moed aan de slag met de verschillende 

reken-, denk- en puzzelopgaven. 
 

Schoolvoetbal  
De afgelopen twee weken hebben de jongens 

en meisjes van groep 5 t/m 8 meegedaan met 

het schoolvoetbaltoernooi. Het weer zat mee en 
de stemming zat er goed in. Wat was het weer 

heerlijk om op het voetbalveld te staan om de 
verschillende teams aan te moedigen. En wat 

hebben ze plezier gehad! Leuk om te zien dat er 

veel ouders, leerlingen en collega’s als 
toeschouwer kwamen kijken. 

Het feestje werd compleet met het behalen van 
de eerste prijs door de jongen van groep 5 en 

6. 

Gefeliciteerd! 
 

Oudervereniging 
Hallo allemaal, 

 
Hierbij nog een kort berichtje van de 

oudervereniging: Tijdens de afgelopen 

verdrietige periode hebben we, namens de 
ouders van De Klim, Silvia, Lana en Noa een 

klein aandenken gegeven om hen te laten 
weten dat we om hen heen staan en er voor 

hen willen zijn. 

 
Daarnaast was er ook ruimte voor zon en 

eindelijk weer eens een gezamenlijke activiteit: 
groenklussen tijdens NLDoet. Wat fijn dat jullie 

in grote getalen zijn komen helpen. We zijn 

onder andere aan de slag gegaan met het 
aanleggen van de bijentuin en ook op andere 

plekken is hard gewerkt aan het wippen van 

tegels tegen wateroverlast, uitgraven van saaie 
struikjes, vlechten van takken en water geven 

(aan plantjes en ouders). De komende tijd 
zullen we vaker aan de slag gaan op het plein. 

Aanstaande zondag 20 maart gaan we vanaf 11 

uur groenklussen, aansluiten mag altijd! De 
hele dag of een uurtje, alle hulp is welkom. De 

groencommissie heeft overigens grootse 
plannen en spannend nieuws. Daar horen jullie 

binnenkort meer over! 

 
 
Sprankelende groet, 

Maaike, Cathelijne, Paul, Dirk, Yvonne, Lucas en 
Marlous 

 

Gezonde voeding 
Wij vinden een goede gezondheid van onze 

leerlingen erg belangrijk. Daarom willen we 
stimuleren dat kinderen op school gezond eten 

en drinken. Wij vragen u daarom uw kind(eren) 

een gezond 10-uurtje en/of lunch mee te 
geven. Bijvoorbeeld een stuk fruit, groente of 

een boterham mee te geven.  
Snoepen mag best, maar met mate. Daarom 

vragen wij u bij de verjaardag van uw kind een 



‘goede’ traktatie mee te geven. Wij hanteren de 
richtlijnen van het voedingscentrum: 

www.voedingscentrum.nl. 
Dat houdt in: niet te vet, niet te veel en niet te 

(veel) zoet. Het belangrijkst vinden wij dat een 

traktatie klein moet zijn, het is een extraatje en 
moet niet de eetlust bederven! Eén lekkernij is 

meer dan genoeg! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Verkeersveiligheid  
Nu alle maatregelen rondom 

Corona ingetrokken zijn, zien 
we het verkeer ook weer 

toenemen rondom de scholen. 
Voor de veiligheid van de 

kinderen is het van belang dat 

we ons weer aan de afspraken 
houden zoals parkeren in de parkeervakken, 

met de fiets aan de hand over het schoolplein, 
de fietsen in de rekken en bij het afzetten van 

de kinderen met de auto een korte stop maken 

op de zogenaamde “kiss and ride” plek voor de 
ingang van het schoolplein (niet parkeren!). 

Een ongeluk zit in een klein hoekje en we willen 

dit graag voorkomen. 
 

MR-leden gezocht! 

Dit voorjaar hebben Niels en Kim afscheid 

genomen als leden van de oudergeleding van 

de Medezeggenschapsraad. Hun bijdrage is heel 
waardevol geweest en we zullen hen zeker 

missen. Dit betekent dus dat er twee plaatsen 
zijn vrijgekomen.   

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die 

meepraten over het beleid op school. Hiervoor 
maakt de MR gebruik van adviesrecht en 

instemmingsrecht. 

Wij vinden dat de kracht van de MR ligt in het 
stellen van kritische, constructieve vragen; 

vragen waaraan het beleid op school zich kan 
scherpen of vragen die leven op het schoolplein 

en de lerarenkamer. Op deze manier dragen we 

eraan bij dat het beleid aansluit bij de visie van 
de Klim en de wensen van de ouders/verzorgers 

en het team. Bij gesprekken binnen de MR en 
met de directie hechten we veel waarde aan 

openheid en wederzijds respect.    

Mocht je interesse je aan te melden of vragen 
hebben, aarzel niet en mail 

naar MRdeKlim@gmail.com   
De volgende MR vergadering (deze zijn altijd 

openbaar) staat gepland op 24 maart, dus we 
nodigen je uit daar aan te sluiten om te kijken 

hoe dat gaat en of het iets voor je is.   
  

Hartelijke groeten,  

  
De Medezeggenschapsraad van de Klim  

Personeelsgeleding: Amaranta de Bie 

(secretaris), Ingrid Benjamins en Nadine Hijne 

Oudergeleding: Hanneke Koolen (interim-

voorzitter) 
 

A4daagse 

Helaas gaat de Avond4daagse in onze regio 
Utrecht Oost niet door. 

De organisatie is om veiligheidsredenen gestopt 
met de startplaats "Koningsweg". 

Zij kunnen de veiligheid van onze wandelaars 

niet waarborgen rond de "sneltram" die er nu 
rondrijdt. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Het team van OBS de Klim 
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