de Vogelvlucht van Í.g december 20lg
Kerstwandeling 2019 Triangel 19 december 17.00 u

sBo De Klimboom heeft dít jaar de kerstviering in de klassen
op donderdag. onze collega,s van cBS
de Ïriangel houden op donderdagmiddag een kerstwandeling
vanaf het schoolpleín van de Triangel
ook ouders en leerlingen van De Klimboom zijn ook uitgenodigd
voor deze kerstwandeling. De
wandeling start om 17.00 u en na afloop is er gluhwein
voor de ouders en chocolademelk voor de
kinderen. Zie ook de aankondiging op de buitendeuren
van de
school.
Fersoneel
Juf Tine, onderwijsassistente ín de onderbouw, viert
begin januari
dat ze 25 jaar verbonden is aan De Klimboom. Vrijdagmiddag
20
december vieren we dit als team met haar meel
Na de kerstvakantie gaat Juf Baukje weer met
haar werk starten. Ze heeft genoten van haar
bevallingsverlof en ouderschapsverlof. ze gaat elke
donderdag

en vrijdag werken in groep tep. Dat
betekent dat we afscheid nemen van juf Marloes. zij gaalop
een andere school van Aves werken. we
wensen haar veel succesl
Juf Dinande zal binnenkort weer aan het werk gaan.
Ze is vanaf eind november met ziekteverlof
geweest' Datzelfde geldt voor juf Alissa. Bij haar gaat
de terugkeer naar groep Kastanje wat langer
duren' ln januari mag ze voor enkele uren per dag re-integreren
en na de voorjaarsvakantie hopen
we haar weer voor de hele week in groep Kastanje te zien. Tot
die tijd neemt meester willem de
groep.
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lzrare,El',rt' De ouders van enkele groepen zullen hebben gemerkt
dat er de
afgelopen maand enkele lesdagen zijn
uitgevallen. Helaas is het aantal inval
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zieken op andere Aves scholen. Het
probleem van invallers zal niet in korte tijd
worden opgelost. Aves werkt er hard aan,
maar het lijkt alsof het lerare ntekort ook in de Noordoostpolder
steeds
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nijpender wordt. Uiteraard z ullen we u tÍjdig inlichten
als er een les dag voor
-----é-uw kind uitvalt. En mocht u die dag geen opvang hebben
voor uw kind, belt u dan even met school,
dan kunnen we altijd en plekje vinden in een andere groep
Oproep ouders voor de ouderverenig!ng

we zijn op zoek naar ouders die in het oprichtingsbestuur
van de oudervereniging van sBo

De

Klimboom zitting willen nemen. lntussen hebben we
één ouder bereid gevonden. De
oudervereniging krijgt als taak de vrijwillige ouderbijdragen
en bijdragen voor schoolreizen en
avondvierdaagse te beheren. Nu loopt dat allemaal
via de school. Dat is onwenselijk omdat de school
niet eigenaar is van deze gelden, maar de ouders. Naar
schatting komt het bestuur van de op te
richten vereniging 4 keer per jaar bij elkaar en houdt het
eens per jaar
een ledenvergadering.

Uiteraard is het gebouwvan de Klimboom hiervoor beschikbaar! Als u interesse hebt, belt u dan even
naar school of mail naar sbodek!ímboom@aves-nl.
Bi

bliotheekouders gevraagd

Wijzijn op zoek naarouders die willen helpen met het innemen en uitgeven van de
schoolbibliotheekboeken op op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur.
Als dit u leuk lijkt, kunt u zich opgeven bij Bianca de Ridder, of haar even mailen : b.deridder@aves.nl
0pbrengst boekenweek proleetdag
Het is al weer even geleden, maar we hebben
dankzij de afsluiting middag/avond in ol<tober
onlangs voor €.275,- aan nieuwe boeken voor
de schoolbibliotheek kunnen kopen. De

kinderen ziin er erg blij mee.

We wensen ouders en leerlingen gezegende Kerstdagen, een fijne Kerstvakantie en een mooi en
gezond 20201
Namens het team van de Klimboom
J.E. Post

We zijn onderuteg.
Gedragen door vleugels
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Myrthe Kelder, idenhteitsbegeleider

