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Meesters-en juffendag en carnaval
We kunnen terugkijken op een gezellige meesters en
juffendag, met leuke workshops in het
ochtendprogramma en een geweldig carnavalsfeest in
de middag.
Dank voor alle leuke tekeningen, bloemetjes, kaarten
en cadeautjes. En de ouderraad natuurlijk dank voor
jullie hulp! Alle foto’s staan op de website!
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onderwijs aanbod eens onder de loep.
Mocht u die dag gebruik willen maken van de BSO, dan
kunt u dat bij hen aangeven. Er komt een intekenlijst in
de BSO ruimte te hangen. Dit kunt ook altijd via de mail
regelen natuurlijk.

Violenverkoop
De ouderraad zoekt ouders die willen komen helpen.
We beginnen om 16.00 uur met koffie en het inladen
van de aanhangwagens en auto’s. Vervolgens starten
we om 16.30 uur met de verkoop. De OR zorgt voor de
wijkindeling. Om 19.00 uur stoppen we, dan is het
donker.
U krijgt voor onderweg broodjes mee.
Wie van u kan komen helpen van 16.00-19.00 uur?
Graag opgeven bij de voorzitter van de OR:
Patricia Hulsman: patriciahulsman@hotmail.com
of via de schoolmail mag het natuurlijk ook. Graag met
vermelding van uw mobiele telefoonnummer.
Geeft u ook even door of u een aanhanger heeft?
Of misschien een trekhaak waar een aanhanger van
iemand anders aan mag.
Mede namens de OR,
Alvast hartelijk dank!!

Extra studiedag maandag 12 maart
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, zal er
maandag 12 maart een extra studiedag zijn. Als team
gaan we dan een start maken om onze missie en visie
te herijken. Daaraan gekoppeld nemen we ons huidige

De bestellijst wordt na het weekend aan uw kind
meegegeven.

Hoofdluis
Deze week zijn alle kinderen op hoofdluis
gecontroleerd en iedereen was luizenvrij. Heel fijn! Er
zijn wel neten aangetroffen, vandaar de vraag aan u,
uw kind te blijven controleren. De volgende controle is
na de meivakantie.

Ook is opsplitsen een mogelijkheid. Gekeken wordt dan
naar de grootte van de groep, maar ook de zwaarte
weegt dan mee.
Mocht het gebeuren dan hopen we op uw begrip.

Mad Science

Agenda

Afgelopen maandag is Mad Science gestart met de
naschoolse activiteiten. I.v.m. de extra studiedag van
12 maart, komt de activiteit van die dag te vervallen en
wordt aan het einde toegevoegd. Dit is ook te zien op
de site van Mad Science.

woensdag7 maart

MR vergadering

vrijdag 9 maart

violenverkoop

maandag 12 maart

studiedag alle kinderen vrij

GGD
Op woensdag 28 en donderdag 29 maart zal Petra
Keizer, de jeugdverpleegkundige, weer op school zijn
voor de kinderen van groep 2.
Ouders worden uitgenodigd om hier bij te zijn. Dit is
belangrijk, omdat samen met u als ouders de
gezondheid en ontwikkeling van uw kind kan worden
besproken. Of uw kind goed hoort, ziet en groeit.
Ook is er ruimte om zelf vragen te stellen. Bijvoorbeeld
over slapen, eten, bedplassen, computeren of gedrag.

Welkom op ‘de Klimtoren’
Er is 1 nieuwe leerling op school:
In groep 1-2 Gijs Coolen is bijna 4 en is al aan
het wennen in groep 1-2
Gijs, van harte welkom, fijn dat je er bent! Ook welkom
aan de ouders!

Invalpool is leeg
Al een aantal weken is de invalpool, waarbij wij
aangesloten zijn leeg. Het gebeurt steeds vaker dat er
scholen zijn die de kinderen naar huis moeten sturen.
Gelukkig hebben we het bij ons, tot op heden goed op
kunnen lossen. Echter wil ik u toch vragen u voor te
bereiden op zo`n mogelijk scenario.
Bij ziekte van de leerkracht, vragen we vervanging aan
bij de invalpool. Als we geen vervanger krijgen, zullen
we intern kijken of we het op kunnen lossen, dit zou
d.m.v. een eigen leerkracht kunnen (extra werken) of
ambulante mensen (IB of directeur). De agenda`s van
de laatst genoemden bepalen dan min of meer of we
kinderen naar huis sturen.

En verder in de bijlagen:
-bericht van de jeugdvereniging

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op donderdag 8 maart

