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Start schooljaar 2021-2022
De eerste week van schooljaar 21-22 is al weer bijna voorbij.
Wat fijn om alle kinderen weer terug te zien!

De eerste schooldag zijn alle kinderen ontvangen met welkomstmuziek en samen hebben we
geproost op het nieuwe schooljaar.
Deze week stond in het teken van
Kwink, elkaar leren kennen, en
groepsvorming. Hoe gaan we in de
groep en op de Klimboom met
elkaar om, wat vinden we daarin
belangrijk en welke afspraken
maken we met elkaar?
Zo’n eerste dag is weer even
wennen, voor kinderen, voor
juffen, voor meesters en natuurlijk
ook voor ouders. Maar na een
week zijn we wel weer gewend en
lijkt de vakantie alweer best een
tijd geleden.
Laten we er samen een fijn en leerzaam jaar van maken!

Verdriet en blijdschap
Helaas is niet voor iedereen het schooljaar goed begonnen. Juf Linda van groep 7/8 heeft de
eerste week moeten missen omdat ze afscheid heef genomen van haar schoonmoeder die
vrij plotseling overleden is. Heel verdrietig!
Naast verdriet was er ook blijdschap op de Klimboom want in maart verwachten juf Jamy en
haar vriend Dani hun eerste kindje! Wat een fantastisch nieuws.
Zo gaan verdriet en blijdschap hand in hand op de Klimboom.
Ons team
Op de Klimboom zijn er vaste gezichten die we ieder jaar terug zien, ook hebben we een
aantal nieuwe gezichten. Hoe ziet ons team er nu uit en wie is wanneer aanwezig?
Hieronder hebben we het op een rijtje gezet.
Mireille JanssenDenessen
Directeur
Aanwezig: ma middag,
wo middag
Monique Peeters
Teamleider opvang &
onderwijs
Aanwezig: di, wo ochtend,
do

Jamy van den Berk
Pedagogisch medewerker
Aanwezig: ma, di, do, vr

Mariëlle Nooyen
Pedagogisch
medewerker/
Onderwijsassistent
Aanwezig: ma, di, wo

Marion Derks
Leraar groep 1-2
Aanwezig: ma, di en om de
week wo

Sara van der Pas
Leraar groep 1-2
Aanwezig: do, vr en om
de week wo

Manon van Amersfoort
Leraar groep 3-4-5
(tot de herfstvakantie)
Aanwezig ma t/m vr

Marlous van Schijndel
Leraar groep 3-4-5
Aanwezig: di t/m vr

Harrie Peeters
Leraar groep 6/7
Aanwezig: ma, wo, do, vrij

Lars van Stipdonk
Leraar groep 6/7
Aanwezig: di

Linda Vereijken
Leraar groep 7/8
Aanwezig: ma t/m vr

Hans v.d. Heijden
Conciërge
Aanwezig ma t/m vrij

Yvonne Veenhof-Geven
Intern Begeleider
Aanwezig: ma, di, do

Inge Poos
Sportcoach
Aanwezig: ma om de
week

Linda Gȍtt
Pedagogisch medewerker
/Onderwijsassistent
Aanwezig: ma, di, do, vr

Louise van Berloo
Administratief
medewerkster
Werkzaam binnen het
cluster Bakelaar,
Kastanjelaar, Klimboom

Claudia Dings
Stagiaire BSO/KDV
Aanwezig: ma, di

Informatieavonden
Normaal gezien staan de informatieavonden voor de groepen gepland in de 2e schoolweek.
Deze keer stellen we de informatieavonden uit tot na 20 september in de hoop dat we dan
alle ouders fysiek kunnen ontvangen op de Klimboom. Wanneer de informatieavonden
gehouden worden laten wij zo snel mogelijk weten via een bericht op het ouderportaal
Corona
De coronaperikelen lieten al meteen weer van zich horen. De eerste positieve besmetting
was een feit. Gelukkig heeft het nog niet al te grote consequenties gehad en is het beperkt
gebleven. Wel willen wij erop attenderen dat het belangrijk is om alert te blijven op corona
gerelateerde klachten en zo nodig een test te (laten) doen zodat we niet terecht gaan komen
in situaties waarbij een hele groep in quarantaine moet.
Namens het team van de Klimboom

