-

Agenda april
Vieringen april & mei
Doos op zolder – Oorlog & vrede
Paasontbijt
Resultaten audit
Verkeersexamen
Meespeelochtenden onderbouw

Agenda april
Dinsdag 2 april
Buitenlesdag afgelast i.v.m. verwachte regen
Donderdag 11 april
Studiedag – alle kinderen vrij
Dinsdag & woensdag 16 & 17 april
Eindtoets groep 8
Donderdag 18 april
Paasontbijt
Woensdag 24 t/m vrijdag 26 april
Nicole afwezig
Vrijdag 26 april
Koningsspelen
 Voor alle overige data – zie jaarkalender!
Vieringen (vinden plaats in het speellokaal om 11.30 uur. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom)
Woensdag 3 april
Woensdag 10 april
Woensdag 17 april
Woensdag 8 mei
Woensdag 15 mei
Woensdag 22 mei

Viering – start schoolthema “Oorlog & vrede”
Viering – alle bouwen + jarigen maart & april
Geen viering
Start “Sport en ontspanning”
Viering: alle bouwen + jarigen mei
Geen viering

Doos op zolder – Oorlog en vrede
Woensdag a.s. start ons nieuwe schoolthema “Doos op Zolder – Oorlog en Vrede” met een
themadag. De onderbouw gaat zich tijdens dit thema verdiepen in “grootmoedertijd”. De
midden- en bovenbouw gaat aan de slag met WOII.
Tijdens de themadag willen we terug gaan naar vooroorlogse dagen en verschillende
workshops aanbieden om de kinderen te laten ervaren hoe het dagelijks leven in die tijd
was. Wie het leuk vindt mag zich die dag ook kleden als in die tijd.
We zijn nog op zoek naar spullen uit die tijd; ouderwetse gebruiksvoorwerpen, kleding, etc.
die we de aankomende weken mogen lenen om aan de kinderen te kunnen laten zien.

Voor de midden- en bovenbouw willen we ook heel graag in contact komen met mensen die
op een andere dag, tijdens het thema, iets kunnen vertellen over WOII.
Paasontbijt
Op donderdag 18 april vieren we het Paasfeest op de Klimboom. Ook dit jaar mag elk kind
een feestelijk ontbijt voor een ander kind maken.
Voor het maken van het ontbijt gaan we lootjes trekken.
De Lesloolee’s krijgen deze week hun eigen lootje eerst mee naar huis om samen thuis in te
vullen. Op het lootje staat wat je het liefst eet en drinkt en of je ergens allergisch voor bent.
Dit ingevulde lootje moet uiterlijk maandag 8 april weer ingeleverd zijn bij de
stamgroepleider.
De Duckies en The Big Smiles vullen hun lootje op school in.
Vrijdag 12 april krijgen alle kinderen een ingevuld lootje van een klasgenoot mee naar huis.
Voor dit kind ga jij een ontbijtje verzorgen.
Het ontbijt: smeer broodjes, kook bijvoorbeeld een eitje en leg dit samen met een pakje
drinken en wat fruit op een bordje, schaaltje of mandje (deze attributen neem je na afloop
weer mee naar huis). Snoepgoed en chocolade-eitjes bij het ontbijt zijn niet gewenst. Kleed
het feestelijk aan. Wees creatief, maar hou het vooral ook simpel. Een Paashaas van een wcrol is zo gemaakt en een bosje verse bloemen uit de tuin zo geplukt. Vergeet niet de naam
van het kind voor wie het ontbijt bestemd is op het ontbijt te zetten.
Het ontbijt neem je op donderdagmorgen 18 april mee naar school.
 Is je kind onverhoopt ziek deze ochtend, wil je dan toch zorgen dat het ontbijtje op
school komt. Dit om te voorkomen dat er kinderen zijn die geen ontbijtje krijgen.
Veel plezier met het maken van het Paasontbijt.
Resultaten n.a.v. audit
Donderdag 14 maart heeft er een Audit plaats gevonden op De Klimboom. Deze audit is een
interne visitatie van ons eigen bestuur en heeft als doel de ontwikkeling van de school te
ondersteunen. Het auditteam bekijkt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van het
inspectiekader. De school krijgt daarmee een tweeledig beeld op de kwaliteit van het
onderwijs, namelijk: hoe staan we er voor volgens buitenstaanders en in hoeverre sluit dat
aan op het eigen kwaliteitsbeeld.
Het auditteam was tevreden over het onderwijs op de Klimboom, vooral het pedagogisch
klimaat kwam als goed uit de bus.

Verkeersexamens bovenbouw
Donderdag a.s., 4 april, wordt in de bovenbouw het VVN theoretisch verkeersexamen
afgenomen. Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis
beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het
belang van veilig verkeersgedrag.
Op woensdag 15 mei (op jaarkalender staat 8 mei) volgt het VVN praktisch Verkeersexamen.
Tijdens dit praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen
toepassen in het echte verkeer.
Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Dit gebeurt op
maandagmiddag 13 mei en/of dinsdagmiddag 14 mei. Alle bovenbouwers moeten daarom
beide middagen hun fiets meenemen naar school.
De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen.
Een veilige fiets voldoet aan de volgende punten:
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed
werken. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele
reflectoren aan de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de
grond raken als je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open
kettingkast en draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de
broek niet tussen de ketting kan komen.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het
achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
Natuurlijk is het belangrijk dat je op een veilige fiets het VVN Praktisch Verkeersexamen
doet. Daarom wordt de fiets van tevoren gecheckt. Bij het examen is het niet verplicht dat je
verlichting het doet, omdat het examen overdag plaats vindt. We adviseren echter om
ervoor te zorgen dat je fietsverlichting altijd goed werkt, want bij een flinke regenbui kan het
ook behoorlijk donker worden.
Voor meer informatie: https://examen.vvn.nl/fietscheck

Koningsspelen & ontbijt
Op vrijdag 26 april doen wij ook mee aan de Koningsspelen. ’s Ochtends zijn er allerlei
spelletjes in en rondom school. ’s Middags is er voor groep 5 t/m 8 een programma in de
eigen stamgroep.
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland
en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die
worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt ons
aangeboden en is redelijk beperkt, dus heb je thuis grote eters, laat ze dan thuis alvast een
extra boterham eten.
 Kinderen moeten deze dag wel een 10-uurtje en hun eigen lunch meenemen.
In 2013 zijn de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging
van Koning Willem-Alexander met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders
te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel
leuk is.
Op www.koningsspelen.nl vind je meer informatie
Meespeelochtenden
Ook de aankomende periode staan er een aantal meespeelochtenden op het programma in
de onderbouw. Dus ken je nog ouders/verzorgers van een driejarige, laat ze dan weten dat
ze op de volgende momenten meer dan welkom zijn om een keertje mee te draaien op De
Klimboom.
Woensdag 17 april 8:30-12:15 uur
Donderdag 23 mei 8:30-12:00 uur
Vrijdag 14 juni 8:30-12:00 uur

