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Belangrijke data
22 februari Infobulletin
24 februari Carnavalsviering: groep 1-4 ’s ochtends en
groep 5-8 ’s middags
27 februari- Voorjaarsvakantie
03 maart
06 maart Deze week hoofdluiscontrole
07 maart Voorstelling ‘Bosch in bed’ groepen 7&8 in
de Kring
08 maart Start kinderjury groep 5 t/m 8
13 maart Voorstelling ‘Barbaartje’ groepen 3 &4
14,15 & 16 maart Verkeersdoolhof groepen 7
16 maart Kangoeroewedstrijd voor rekenwonders uit
verrijkingsklas
20 maart MR-vergadering
29 maart Ouderraadsvergadering
30 maart Klasselunch groep 8
Verjaardagen juffen groep 1&2
31 maart Opvoering leerlingen
Schriften mee naar huis
03 april Schriften terug naar school

Opgeven 3-jarigen
Mocht uw zoon of dochter het komend schooljaar 4 jaar worden
dan verzoeken we u vriendelijk om een inschrijfformulier in te
vullen en in te leveren bij meneer Edwin. Het formulier is ook bij
hem te verkrijgen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen ingeschreven
worden.
Ook bij een 2e of volgend kind van een gezin houden we een
(verkorte) rondleiding. Hiervoor kunt u contact opnemen met
meneer Edwin.
Mocht u in uw vriendenkring ouders kennen die zich aan het
oriënteren zijn voor een school voor hun kind dan mag u ze
natuurlijk naar De Klimroos doorverwijzen.

CycleSensation
Geweldig trots! Het totaalbedrag wat OBS De Klimroos gedoneerd heeft in het kidsblok
van CycleSensation voor KIKA (kinderen kankervrij):

€ 6237,93!
Een pluim voor iedereen! Dank je
wel! Wat een verbondenheid en een
geweldig resultaat!

Het was tevens het hoogste bedrag binnen het kidsblok. We hebben er een speciale prijs mee
gewonnen van Creeezy verhuur en events!
Hieronder een stukje uit de bedankbrief van de organisatie:
Beste toppertjes van het kidsblok van Cyclesensation 2017,
De 8e editie van Cyclesensation vorige week op 28 januari was opnieuw een hele mooie en
succesvolle dag. Voor ons als organisatie was jullie enorme belangstelling om aan het kidsblok deel
te nemen, de daardoor 3-uur lang volledig ‘uitverkochte’ kerk en de supermooie opbrengst voor
Stichting KiKa toch opnieuw het hoogtepunt!
Wat was het leuk om jullie allemaal enthousiast de kerk binnen te zien komen, helemaal klaar om
op de fietsen te springen en een uur sportief bezig te zijn voor kinderen die minder geluk hebben.
Wat was het een mooi gezicht om alle deelnemers in groepjes met hun eigen T-shirt aan in de kerk
te zien zitten en goed hun best te zien doen tijdens het fietsen. Wat hebben jullie allemaal enorm
goed je best gedaan om sponsoren te zoeken, zodat jullie samen een recordbedrag voor Stichting
KiKa bij elkaar gefietst hebben: € 21.970,=! Het hoogste bedrag wat KiKa ooit uit een actie mocht
ontvangen. Wij krijgen er nog steeds kippenvel van als we eraan terug denken, maar dat was
alleen mogelijk dankzij jullie allemaal!
We willen jullie dan ook enorm bedanken dat jullie meegedaan hebben. Ook dank aan jullie school,
leraren en begeleiders dat we de kans kregen om ons verhaal te vertellen en dat zij voor ons de
deelnemers en donaties verzameld hebben.
Basisschool De Klimroos deed dit jaar voor het eerst mee
en had dit jaar behalve de meeste deelnemers in hun
team, ook de hoogste sponsoropbrengst en gingen
daardoor met de teamprijs naar huis. Creeezy Events uit
Roosendaal gaat voor het team van De Klimroos een leuke
activiteit organiseren. ……..

Carnaval: Alles Daanst!
Vrijdag 24 februari gaat het dak er af! Het carnavalsfeest start om
8.45 uur op het plein. Dan gaan de kinderen hun juf of meneer
zoeken die vermomd op het plein ‘DAANST’. Tegen 9.00 uur gaan we
een megapolonaise maken dat natuurlijk prima past in het thema
‘Alles Daanst’!
Hierna gaan de kinderen naar de klassen en zal groep 1 t/m 4 hun
gezellige carnavalsprogramma gaan draaien. ’s Middags zijn de
kinderen van groep 5 t/m 8 aan de beurt.
Confetti, spuitserpentines, zwaarden, pistooltjes e.d. mogen niet
mee naar school worden genomen. Serpentines zijn wel toegestaan.
Voor alle Tullepetaonen un leutige dag !!

Rectificatie kalender
1. Opvoering leerlingen
De genoemde opvoering op 14 april gaat niet door. De juiste datum hiervoor was 31 maart
zoals vermeld op de kalender.
2.Juiste datum sportdag
Bij het verschijnen van de kalender begin van dit schooljaar hebben we de sportdag al wel
opgenomen maar door veranderde beschikbaarheid van de velden is de juiste datum: vrijdag
12 mei op Sportpark Vierhoeven. Noteer deze datum in uw agenda zodat u kunt komen
supporteren! De genoemde uitwijkmomenten op de kalender komen te vervallen.

12 mei 2017
Werk in uitvoering
Nieuwbouw
Na het akkoord van de gemeente staan we in de
startblokken voor de aanbouw aan de gang van
de groepen 3. Het wachten is nu op de
materialen die besteld zijn. Zodra de aannemer
deze compleet heeft, zal het noodgebouw
afgebroken worden en gestart gaan worden met
de plaatsing van 6 nieuwe lokalen. Drie lokalen
op de begane grond voor de groepen 2 en 1c.
Drie lokalen op de verdieping voor de groepen 7.
Wanneer alles volgens planning verloopt, zal rond
de meivakantie het nieuwe gedeelte in gebruik
worden genomen!

Bibliotheek: hulp gezocht
We genieten enorm van de bibliotheek! Dankzij de hulp van vrijwilligers kunnen de kinderen
bijna dagelijks een boek uitzoeken.
Voor dinsdagochtend, alleen in de oneven weken, zoeken we nog hulp. Ook voor
donderdagochtend en –middag, dit elke week. Hier is natuurlijk ook mogelijk om het om de
week te doen. Kunt u ons bibliotheekteam komen versterken? Dan zijn wij daar erg blij mee.
Neemt u dan a.u.b. contact op met Ciska Knoops op telefoonnummer 0165-534287 of
c.knoops@deklimroos.nl

HIEPERDEBIEB…. KLIM EENS IN 1 BOEK
Foto’s op multimedia
We begrijpen dat het leuk is om een foto of filmpje te maken van uw kind
bijvoorbeeld bij de opvoeringen. We merken dat foto’s die op school
gemaakt zijn door sommige ouders gedeeld worden via social media. We
attenderen u er op dat deze foto’s niet gedeeld kunnen worden zonder
nadrukkelijke toestemming.
Gelieve hier rekening mee te houden!

Klasselunch
Wat is KlasseLunch? Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen
leerlingen van groep 8 plezier in het maken van bewuste keuzes
voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder
gezond, maar ook keuzes die te maken hebben met
duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of eetgewoontes, met
smaak of porties. Als creatieve opdracht maken de leerlingen een
advertentie voor een gezonde lunch: welke keuzes maken ze met
elkaar en hoe maken ze hun boodschap overtuigend? Tot slot
genieten ze met de hele groep van de gezellige KlasseLunch!

LUIZEN?
Op de website www.hoofdluizen.nl/kaminstructies-netenkam staan goede tips en
instructiefilmpjes om hoofdluis effectief te bestrijden. Bewezen is dat met dagelijks kammen
hoofdluis zelfs binnen een week te bestrijden is, zonder speciale shampoos. Een juiste manier
van kammen is dan wel een voorwaarde.
Mocht u vragen hebben over hoofdluis kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren van
de hoofdluiswerkgroep: Efy Saijoen, +31 (0)6 30536459 of Eli Suijkerbuijk, +31 (0)6
18133926.
Hieronder een stukje van bovengenoemde website:
‘Kammen is een essentieel onderdeel van een goede hoofdluisbehandeling. Het verwijderen
van de eitjes, ook wel neten genoemd, is een lastig karwei omdat deze met een sterke lijmstof
aan de haren zitten vastgekleefd. Met een netenkam (kam met metalen tanden) kun je de
neten en de luizen uit de haren kammen. Verwijder de neten niet met de stofkam met plastic
tanden, deze is hier niet geschikt voor en wordt dan ook afgeraden.’

Bezoek schouwburg De Kring
De groepen 7 en 8 gaan 7 maart naar De Kring. De voorstelling heet: Bosch in bed. Het gaat
over deze eigenzinnige schilder: Jeroen Bosch, dus ................. heel eigenzinnig.
Vertrek ongeveer 13.00u vanaf school. De groepen 7 gaan met auto's, de groepen 8 gaan op
de fiets. Voorstelling duurt van 13.30u-14.30u.
Het belooft een eigenzinnige voorstelling te worden!
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