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Belangrijke data
29 maart Ouderraadsvergadering
30 maart ‘Klasselunch’ groep 8
31 maart Opvoering leerlingen
Schriften mee naar huis
03 april Schriften terug naar school
Verkeersweek groep 3 t/m 6
04 & 06 april Ouderrapportavond groep 1 t/m 7
06 april Theoretisch verkeersexamen
07 april 2e rapport mee
10-14 april Praktisch verkeersexamen
13 april Verkeersplein groep 1 & 2
17 april Tweede Paasdag; alle kinderen vrij
18 april Kinderen groepen 1 & 2 vrij
18-20 april Eindtoets groep 8
21 april Koningsspelen groep 1 t/m 8
24 april Meivakantie
8 mei Weer naar school

Koningsspelen
Dit jaar doen we mee met de Koningsspelen! Ook al houden we 12 mei onze sportdag, toch
staan we even stil bij Koningsdag. We gaan gezellig met elkaar ontbijten en aansluitend
dansen we om 9.30 uur mee op het landelijke Koningsspelenlied ‘Okido’! De kinderen mogen
deze dag iets van oranje (of rood-wit-blauw) kleding aan doen, dat wordt dan een mooi gezicht
op het plein! Verder zal er deze dag o.a. een aangepaste gym- en muziekles zijn. De
schooltijden zijn ongewijzigd.

Ouderklankbordgroep
We zijn op zoek naar ouders die de ouderklankbordgroep willen versterken. Deze groep
mensen komen 3x per jaar bij elkaar om zaken die voor school van belang zijn te bespreken.
Denk hierbij aan nieuwe (landelijke) ontwikkelingen, signalen vanuit ouders enzovoorts. De
directie legt hierbij zaken voor waarover zij graag van gedachten wilt wisselen. Dit alles in
informele sfeer. Uiteraard kunnen ook de ouders onderwerpen aandragen om te bespreken.
Heeft u interesse? U kunt zich opgeven bij meneer Ron (r.vmeel@deklimroos.nl) of meneer
Edwin (e.vdberg@deklimroos.nl).

Verkeersweek
In en rondom deze weken zijn verschillende activiteiten op school gepland. Door de verbouwing
en aanpassing van het schoolplein kan het jaarlijks fietsen op het plein door de groepen 4-5-6
helaas niet door gaan. Wat wel doorgaat is de fietscontrole door de wijkagenten voor de
groepen 5 op maandag 3 april. De groepen 4 en 6 controleren bij elkaar de fietsen. In de klas
zullen de verkeersborden extra aan bod komen.
De kleuters hebben vooral in de week van 10 april allerlei verkeersactiviteiten. De groepen 3
houden op 20 april een verkeers- / lentetocht door de wijk.
De groepen 6 krijgen het vrachtwagenproject ‘de dode hoek’. De skateclinic kan hopelijk op het
eind van het schooljaar voor deze groepen nog doorgaan.
De groepen 7 hebben al deelgenomen aan het Verkeersdoolhof en krijgen deze weken het
theoretisch en praktisch verkeersexamen. Succes allemaal!
De groepen 8 oefenen over enkele weken hun fietsbehendigheid met het programma
‘trapvaardig’. Succes allemaal en veel plezier!

Schoolreis
Woensdag 7 juni gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 3 en 4
gaan naar Dippie Doe in Best. De groepen 5 en 6 gaan naar De Efteling in Kaatsheuvel. De
groepen 7 gaan naar Toverland in Sevenum (Limburg). Dat wordt weer een geweldig leuke dag!
De groepen 3 t/m 6 vertrekken om 09.00 uur en zijn om ongeveer 17.30 uur terug op school.
De groepen 7 vertrekken om 08.30 uur en komen rond 18.00 uur op school aan.
Woensdag 31 mei komt een speciaal ‘schoolreis-infobulletin’ uit met uitgebreide informatie.

Optredens leerlingen
Komende vrijdag staan de kinderen weer in de spotlight. Uiteraard bent u van harte welkom
om te komen kijken! Mocht het zo zijn dat u een jonger broertje of zusje meebrengt omdat u
geen oppas heeft, verzoeken we u om er voor te zorgen dat de aandacht gefocust kan blijven
op de optredens. Dank voor uw medewerking.
Door school zullen weer foto’s gemaakt worden en op Digiduif gezet worden.

Stichting Leergeld Roosendaal
VOOR WIE?
Stichting Leergeld Roosendaal richt zich op in de
gemeente Roosendaal woonachtige ouders/verzorgers
van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag
inkomen hebben en voor wie de kosten van school en
buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn.
Stichting Leergeld Roosendaal verwijst in eerste
instantie door naar bestaande wettelijke en overige
voorzieningen. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp
in de vorm van een gift of materiële tegemoetkoming. Een bezoek kan snel na ontvangst van
de aanvraag worden geregeld. Na bezoek en verslaglegging daarover krijgt de aanvrager
binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe geholpen kan worden. Leergeld richt zich
volledig op het “mee kunnen doen” van de kinderen die anders langs de kant zouden blijven
staan en het kenmerk van haar werkwijze is snelle hulp zonder ingewikkelde regelgeving. Zie
voor meer informatie:
http://www.leergeld.nl/roosendaal

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
korte 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.

Werk in uitvoering
- Nieuwbouw
In de meivakantie zal het noodgebouw van de
groepen 2 en 1c afgebroken worden en zal het
nieuwe gebouw geplaatst worden. Aansluitend
zijn er ongeveer 4 weken nodig voordat het in
gebruik genomen kan worden.
- Toiletten
Momenteel worden de toiletten van de peuters
gerenoveerd. Dit is de laatste toiletgroep die
onderhanden genomen wordt. Aansluitend wordt
dan de afwerking van betimmering en
schilderwerk van alle toiletgroepen verricht. Zo
hebben we straks nette, frisse toiletten!
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