
                                                                                                         

Vogelvlucht 22 april 2022 

 
 
Onderwijskundige ontwikkelingen 
Afgelopen week hebben we de tussenevaluatie besproken van de onderwijskundige 
ontwikkelingen met de MR. Conclusie is dat we op alle terreinen goed op schema zitten.   
Complimenten aan het team die met passie en plezier iedere dag een aandeel willen leveren 
aan de groei van de school en daarmee groei aan uw kind(eren).  
Op dit moment zitten we midden in de scholing: “traumasensitief onderwijs” en overleggen 
we hoe we onderdelen van de training een plek kunnen geven binnen onze aanpak/aanbod. 
 
Studiedagen. 
Op 25 mei is er een algemene Aves dag. Tijdens deze dag ontmoeten de scholen van Aves 
elkaar waardoor er verbinding ontstaat. 
Op 7 juni hebben we een studiedag op school. Tijdens deze studiedag gaan we ons 
verdiepen in het maken va een eigen leerlijn en geven we een vervolg aan een bijeenkomst 
in november over teamdynamiek. Ook staan er een aantal organisatorische zaken op de 
agenda ten aanzien van de planning voor komend jaar en het definitieve formatieplaatje. 
Zodra dit bekend is zal ik dit met u delen. 
 
Personeel 
Er vinden een aantal personele wisselingen plaats.  
Juf Joyce zal na de meivakantie toegevoegd worden aan de unit van de onderbouw. Juf 
Danique zal haar uren opvullen die ze nu maakt. 
Juf Susanne stopt in de Linde. Juf Daphne zal na de meivakantie op woensdag, donderdag en 
vrijdag in de Linde staan. Op deze manier staan er maximaal twee juffen in de Linde. 
Verderop in de nieuwsbrief stelt juf Daphne zich voor. We willen juf Susanne heel erg 
bedanken voor de afgelopen periode en wensen haar veel succes in haar nieuwe werk. 
Ook juf Maryline is weer terug van haar zwangerschapsverlof, het lijkt wel of ze nooit 
weggeweest is! 
Juf Robin komt na de meivakantie de school op maandag, dinsdag en woensdag 
ondersteunen. Juf Robin heeft eerder stage gelopen op De Klimboom. 
 
Openingstijden van school 
We merken dat sommige kinderen erg vroeg op school komen. De school is vanaf 8.15 open 
voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden, de leerkrachten hebben de tijd nodig om 
zich goed op de lessen voor te bereiden. Alvast bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 



Herdenking 4 mei 
Een aantal leerlingen doen namens de school mee met de vier mei herdenking. Juf Janet 
heeft flink geoefend met de leerlingen. Mooi dat ze een aandeel kunnen leveren aan deze 
plechtigheid.  
 
Herinnering privacy voorkeur 
Er zijn nog een aantal ouders die hun privacy-voorkeuren niet hebben ingesteld via de Parro 
app. Zou u dit alsnog willen doen. Als u dit niet doet gaan we ervanuit dat u overal 
toestemming voor geeft.  
U kunt uw voorkeur aangeven via de volgende stappen: 

• Onder de groep van uw kind vindt u de knop acties en daaronder de privacy-
voorkeuren. 

• Tik op privacy-voorkeuren. 

• Geef aan elke voorkeuren u heeft door middel van de stipjes op het potlood achter 
uw kind. 

• Wanneer het lastig is en u komt er niet uit dan helpen wij u uiteraard graag. 
 

Voorstellen juf Daphne 
Hallo leerlingen en ouders/verzorgers van SBO de Klimboom, 
Ik wil me graag even voorstellen aan jullie. Ik ben Daphne van der Linde, 23 jaar oud en 
woon in Sint-Jansklooster. Na het behalen van mijn onderwijsassistent diploma ben ik verder 
gaan studeren aan de KPZ voor leerkracht basisonderwijs.  
Nu ben ik ben bijna afgestudeerd aan de PABO en mag  
ik na de meivakantie starten op de Klimboom. Ik sta dan  
tot aan de zomervakantie van op woensdag, donderdag  
en vrijdag in de Linde in de klas. Ik heb er in ieder geval  
onwijs veel zin in.    
Als u nu nog vragen aan mij heeft, stel ze gerust!  
 
 
Groetjes, 
Juf Daphne  
 
 
 
 
1-richting 
De aanpassingen aan de verkeerssituatie zijn nog niet doorgevoerd door de gemeente. 
Wellicht is het een idee om zoveel mogelijk in 1 richting te rijden voor wat betreft halen en 
brengen. Ik weet dat het geen ideale situatie is, maar we zullen het er eerst mee moeten 
doen. Laten we in ieder geval wat begrip en geduld voor elkaar hebben hierin. 
 
4 mei herdenking 
Een aantal leerlingen uit de bovenbouw gaan op 4 mei een aandeel leveren tijdens de 
herdenking van de tweede wereldoorlog. Ze gaan onder andere een krans leggen. Het exacte 
programma zal ik in de volgende Vogelvlucht met u delen. 
 



Atletiek 
Een aantal van onze leerlingen heeft meegedaan met atletiek op 6 april. Prachtig om te zien 
hoe ze hebben genoten! 

 
 
Koningsspelen 
Vandaag werden de Koningsspelen gehouden. Een mooi gevarieerd programma. Er werd 
geopend met het Koningslied daarna werden allerlei spellen gespeeld zoals chaos voetbal, 
goudkoorts, trefbal en voel je fit. Ook was er een heerlijke gezamenlijke lunch.  
Juf Linda verdient hier een speciaal woordje van dank die veel heeft georganiseerd hierin. 
 
Meivakantie  
Ik wil alle ouders bedanken voor hun steun aan de school. Wanneer we soms genoodzaakt 
zijn om minder prettig nieuws te delen kan iedereen de rust bewaren. Ook wanneer we geen 
bemensing voor de groepen hebben en de leerlingen daardoor vrij zijn, voelen wij als team 
de steun van u als ouder, een groot goed, nogmaals dank daarvoor. 
 
 
Namens het team wens ik iedereen een heerlijke vakantie toe.  
We zien elkaar weer op maandag 9 mei. 
 
Meester John 


