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Afsluiting van het jaar 
De laatste schoolweken breken aan! We willen u 
bedanken voor al uw hulp en inzet dit schooljaar.  
Zonder uw hulp waren zoveel dingen niet mogelijk 
geweest!  
 
We sluiten het jaar spetterend af. Op vrijdag 20 
juli om 11:00 uur bent u weer van harte welkom 
op Camping De Klimboom om mee te zingen met 
“blij als een bij….” Alle kinderen zijn die vrijdag 
om 12:00 uur vrij!  
 
Omdat we in de zomervakantie nieuwe vloeren in 
alle gangen krijgen moet alles van de gang de 
lokalen in. We hopen dat er nog een aantal ouders 
zijn die ons om 12:00 uur even willen helpen 
hiermee.  
 
Personele informatie 

Aankomend schooljaar ben 
ik 4 dagen in de week 
aanwezig op De Klimboom 
(maandag tot en met 
donderdag). Twee dagen 
hiervan ben ik werkzaam als 
onderwijsassistent (met 
name bij de groepen 1, 2 en 
3). De overige twee dagen 

ben ik bezig met opdrachten vanuit mijn 
opleiding. In september begin ik met een 2-jarige 
deeltijdopleiding, genaamd Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie (PPKE).  
 
Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Chantal 
Mulders, ik ben 21 jaar oud en woon thuis bij mijn 
ouders. Ook heb ik een broer en zus. Ik vind ik het 
heerlijk om huizen te kijken (bijvoorbeeld in de 
nieuwe wijken van Dronten-West). Daarnaast 
spreek ik graag af met vrienden. Zwemmen is ook 
iets wat ik met heel veel plezier doe. Ik ben al ruim 
12 jaar lid van de ZuiderZeeZwemmers. 
 
Op dit moment heb ik de opleiding Sociaal 
Agogisch Werk – Gehandicaptenzorg afgerond. 
Tijdens deze opleiding heb ik 2 stageperiodes 

gehad. Mijn eerste stageperiode heb ik 
stagegelopen bij een lunchroom voor verstandelijk 
beperkten. Mijn tweede stageperiode ben ik 
werkzaam geweest bij een speciaal onderwijs 
school. Hier heb ik een jaar lang de 
ondersteunende rol gehad binnen een 
kleutergroep.  
 

Hallo allemaal,  

Ik zal mezelf even 
voorstellen. Mijn naam 
is Suzette Boeve, ben 
22 jaar oud en 
woonachtig in 
Dronten. Ik zit in het 

laatste jaar van de katholieke pabo in Zwolle en 
dat betekent dat ik aankomend jaar mijn WPO-
stage mag lopen in de Toffe Tijgers. De WPO-stage 
houdt in dat je zelfstandig twee dagen in de week 
voor de groep staat. Naast mijn werk voor school 
en stage vind ik het heel leuk om dingen te doen 
met mijn vrienden. We hebben een hele hechte 
groep en spreken vaak af. Ook sport ik minimaal 
één keer in de week, als het lukt, bij Leisure World 
in Dronten.  
 
Het is alweer mijn vierde stagejaar op De 
Klimboom en wellicht kom ik dan ook al bekend 
voor. Ik heb er ontzettend veel zin in en kan niet 
wachten tot het nieuwe schooljaar. Maar eerst 
wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie, 
zodat we fris en vol nieuwe energie kunnen 
beginnen!  

 Vanaf komend schooljaar heeft onze 
school de beschikking over extra middelen 
om de werkdruk te verlagen. Zoals u 
hierboven heeft gelezen gaat Chantal 2 
dagen als onderwijsassistent aan de slag. 
Juf Shauni gaat naast haar lesgevende 
taken eveneens twee dagen per week als 
onderwijsondersteuner aan het werk. In 
de praktijk betekent dit dat we 4 dagen 
per week extra handen in de school 
hebben.  



 Verder komen er ook weer heel veel 
stagiaires van diverse opleidingen.  

 
Leerlingverdeling 
Vandaag ontvangt u als extra bijlage de 
leerlingverdeling voor komend schooljaar. Deze is 
met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. 
Omdat we komend jaar met een extra 
bovenbouwgroep gaan starten zijn de huidige 6e 
jaars kinderen opnieuw verdeeld. Dat kan even 
wennen zijn, maar door de inrichting van ons 
onderwijssysteem komen de kinderen elkaar 
allemaal nog geregeld tegen. Mocht u nog vragen 
hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.  
Volgende week woensdag kunnen alle kinderen 
kennismaken in hun nieuwe stamgroep. Alle 
kinderen starten direct in hun nieuwe stamgroep, 
alleen de Welpjes starten even in hun huidige 
groep op. Alle kinderen zijn de normale tijd vrij.  
 
Wieltjesdag 
Vrijdag 13 juli is het weer wieltjesdag!  
Graag de stepjes zoveel mogelijk in het fietsenrek 
parkeren. Voor kinderen die niet zelf hun 
rolschaatsen/ skates aan kunnen doen is het 
wellicht handiger iets anders met wieltjes te 
kiezen….anders gaat er zoveel tijd verloren met 
aantrekken.  
 
Pleinfeest 
Wat hebben we een spetterend en zonnig 
pleinfeest gehad met een hele mooie opbrengst! 
Het pleinfeest heeft € 2150,- opgeleverd welke 
besteed gaat worden aan boeken en 
muziekinstrumenten.  

We willen alle kinderen, de vele ouders en andere 
familieleden, de leerkrachten en de vele 
enthousiaste sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage aan dit feest. Door alle handen en hulp 
hebben de kinderen van De Klimboom genoten 
van deze middag.  

BEDANKT sponsoren:  

Albert Heijn West en GroenteProductie voor al het 
fruit, Etos West voor de make-up, December-
entertainment.nl voor het springkussen, 
Buurtsportcoach van Sport in Dronten voor het 
obstakelparcours en de knotshockey, Plus Van 
Ommen, Familie Bruggink voor het aanwezig zijn 
met de dieren. 

BEDANKT sponsoren voor het beschikbaar stellen 
van cadeautjes voor het Rad van Fortuin: 

Bloemen Dronten, Van Wonderen, Prins, Voster, 
Holland en Barrett, De Kaasspecialist, Etos west, 
Kaatje, Wereldwinkel, Primera, Mirella, ICI Paris, 
Nelson, Orchidee, Hema, Moellies, Hairfriends, 
Anemoon, Bakkerij Bart, Keurslager Klaver, 
Locomare, Mitra, Pionier, Intertoys, Kwalitaria, 3D 
printing, Van Top tot Teen, Kaasspecialist Zuid, 
Slijterij Wijnhandel Klein, Alexanderhoeve, 
Bakkerij Tietema, Zie Soo Art, Lamesa, Fris City 
Spa, Thuis, Tutti Gelati, Bruna, Flevonice, Gavi, 
Buitenlokaal, Nextdoor, Autobedrijf Koot, Style 
Factory, Ing Hairstyling, Equess, Ballorig, Netl, 
Almere Jungle, Museum Beeld en Geluid, SEC 
Survival Almere, Koperen Ezel, Hannekes Pluktuin, 
Zwembad Kampen, Ontdekhoek Zwolle, NEMO, 
Schokland, Overboord, Fun Forest Almere, 
Koploper, Avontura, Schaatsbaan Dronten, 
Optisport, Bataviawerf. 

Op naar volgend jaar!  

Groeten vanuit de OR, 

Marion, Annemarie, Ilona en Annemarie 



 

Verkiezingen Medezeggenschapsraad 
Naar aanleiding van onze oproep voor één nieuw 
MR-lid voor de oudergeleding hebben we 3 
reacties gekregen. We willen hen graag bedanken 
voor hun aanmelding. 
 
Nu er meer aanmeldingen zijn dan vacatures, 
bepaalt het MR-reglement dat er verkiezingen 
uitgeschreven dienen te worden. Elk gezin mag 
één stem uitbrengen op de kandidaat naar 
voorkeur.  
 
Doet u dit door een mail te sturen naar de mailbox 
van de MR mr@kbsklimboom.nl voorzien van uw 
voor en achternaam, de naam en groep van uw 
kind(eren) en uiteraard op wie u uw stem wil 
uitbrengen. 
 
Tot maandag 16 juli kan er gestemd worden. 
Dezelfde dag laten we middels een Parro bericht 
weten welke kandidaat de MR komt versterken. 
 
We hopen dat veel mensen hun stem uitbrengen! 
 
Hieronder stellen de beide kandidaten zich aan u 
voor. 
 
_________________________________________ 

 

Beste ouders van De Klimboom  

Binnenkort vinden de 
verkiezingen plaats voor 
een nieuw lid binnen de 
Medezeggenschapsraad. Ik 
zou het leuk vinden om, 
namens de ouders, advies 
te geven aan de directie en 
mee te denken over het 
beleid van De Klimboom. 

Vandaar dat ik mij verkiesbaar stel en mijzelf 
hierbij wil voorstellen voor diegenen die mij nog 
niet kennen.  

Ik ben Robert Verbruggen, getrouwd met Marjo 
en vader van Stef (Vrolijke Flierefluiters) en Twan 
(Pittige Pinguïns). We wonen sinds ’98 in Dronten, 
eerst in West en sinds kort in het buitengebied. 
Als boerenzoon is dat altijd mijn wens geweest. Ik 
werk bij Chrysal (bloemenvoeding) in Naarden als 
salesmanager Benelux en Internationale Retail. 
Verder ben ik redelijk sportief, actief tennisser, 
squashen in de winter, fietsen in de zomer en af 
en toe loop ik eens een rondje op de golfbaan. 
Afgelopen jaren ben ik coach bij de hockey van de 
jongens geweest.  

De Klimboom ervaar ik als een gezellige school 
waarbij er een mooie balans is tussen leren, 
spelen en werken, maar ook tijd is voor andere 
leerzame activiteiten, zoals het buitenlokaal, 
goede schoolkampen, schoolfruit, voldoende 
aandacht voor sport en spel. Ik vind de sfeer heel 
prettig, open en informeel tussen leerkrachten, 
directie, ouders en kinderen.  

De Medezeggenschapsraad heeft een belangrijke 
rol en is actief betrokken bij het beleid van de 
school. Ik heb dat gezien bij het tot stand komen 
van het continurooster. Het is een belangrijk 
orgaan op de achtergrond. Daar gebeurt heel veel 
waar wij als ouders vaak geen weet van hebben, 
maar wat het er wel voor zorgt dat het zo’n fijne 
school is.  



Zijn er vragen naar aanleiding van deze 
kennismaking, schroom dan niet om mij te 
benaderen.  

Met vriendelijke groet, 
Robert Verbruggen 
_________________________________________ 

Mijn naam is Marloes de 
Vries, ik ben moeder van 
Evie. Evie zit sinds maart 
dit jaar in de Woelige 
Welpjes. Wij wonen 
samen met Arno sinds 
twee jaar in Dronten-
West. Dit bevalt ons 
prima! 

Zelf ben ik twee dagen per week werkzaam in het 
basisonderwijs in Almere als Intern Begeleider. 
Ook ben ik één dag in de week groepsleerkracht 
van groep 8. Ik heb me kandidaat gesteld voor de 
MR omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage 
te kunnen leveren aan een goed functionerende 
school voor de kinderen. Mijn doel is om mijn 
steentje bij te dragen in het meedenken over het 
beleid van de school en hierbij mijn eigen kennis 
en ervaringen te kunnen delen. Ook wil ik graag 
meedenken over nieuwe ontwikkelingen op De 
Klimboom aangezien het onderwijs nu en in de 
toekomst veel uitdagingen te wachten staat. 

Ik hoop op uw stem! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marloes de Vries 
_________________________________________ 
 

Ik ben 
Stéphan 
Plasschaert, 
34 jaar en 
geboren en 
opgegroeid in 
de gemeente 
Dronten. 

Samen met mijn vrouw Joyce zijn wij de trotse 

ouders van 3 jongens. Ruben (Koele Kikkers) van 5, 
Rik van 3 en Jorrit 11 maanden. 
 
Ik vind het belangrijk om de gezamenlijke 
belangen van de kinderen en hun ouders te 
behartigen door mee te praten en mee te denken 
over het beleid op De Klimboom. Met als 
belangrijkste reden dat ik graag betrokken wil zijn 
bij de school van mijn kinderen. En dat is de reden 
dat ik mij verkiesbaar stel voor MR. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stéphan Plasschaert 
 
Wilt u ook een oogje in het zeil houden? 
In de vorige klimfo heeft Peter Lindeboom één van 
de ouders een voorstel gedaan om gezamenlijk op 
te trekken als het gaat om toezicht houden op het 
plein op de momenten dat de school verlaten is. 
Hij reikte toen het idee aan om ’s avonds eens een 
rondje over het plein te lopen en jongeren die zich 
daar ophouden en zich niet netjes gedragen aan te 
spreken. Samen kunnen we er op die manier voor 
zorgen dat we zorgdragen voor het beheer van 
het gebouw en het schoolplein. Indien u iets 
constateert wat niet door de beugel kan, kunt u 
ook de politie bellen. Uw hulp wordt zeer 
gewaardeerd!  
 
Studiedag en IEP (eindtoets) voor de 8e jaars 
16 april staat er een studiedag gepland. De 8e jaars 
moeten die dag wel op school de IEP-eindtoets 
maken omdat we niet van deze datum mogen 
afwijken. De kinderen komen op school om 8:30 
uur tot uiterlijk 10:30 uur. Het voordeel is een lege 
en rustige school, waar de kinderen geconcerteerd 
aan het werk kunnen.  
De volledige jaarplanning komt in de eerste 
schoolweek beschikbaar.  
	

	

	



Bestellen schoolfoto’s 
De schoolfoto’s zijn nog t/m 11 juli te bestellen. 
Indien u nog vragen heeft, kunt u rechtstreeks zelf 
met de schoolfotograaf contact opnemen. 
vragen@sgoolfotografie.nl  

Jaarvergadering MR OR 
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor de 
jaarvergadering van de OR/MR. Daarmee komt de 
jaarvergadering die voor a.s. maandag gepland 
stond te vervallen. 

Uiteraard geldt dat u te allen tijde bij de leden van 
de medezeggenschapsraad of de ouderraad 
terecht kunt met al uw vragen, ideeën en 
opmerkingen! 

Buitenlokaal 
Waar iedereen maar één belangrijke vraag heeft 
vandaag, ‘in welke groep kom ik terecht?’ zijn ook 
wij van het Buitenlokaal achter de schermen al 
druk bezig met de groepsbezoeken van het 
volgend schooljaar. Deze week en komende week 
worden de laatste bezoekjes gebracht. De tuin 
staat vol met lekkers en moois! Mocht u niet een 
van de ouders zijn die mee is gekomen, dit is een 
greep van wat we met de kinderen ondernomen 
hebben: We ruiken en eten van de slablaadjes en 
bessen en we bekijken peulen van verschillende 
bonen en mogen die ook proeven. Ze zijn klaar om 
geoogst te worden. We halen aardappels uit de 
grond en tellen hoeveel er aan een plant zitten. 
We bekijken hoeveel stengels er uit 1 graankorrel 
gegroeid zijn en hoe deze plant zich vermeerdert. 
We zien de zonnebloem elk uur haar 
bloemenhoofd meedraaien met de zon. En we 
zien heel veel soorten bijen en insecten op 
zaadbollen, in het insectenhotel, onder de planten 
en in de grond. Luizen, mieren en 
lieveheersbeestjes leven naast én van elkaar op 
één plant, een pad op de composthoop doet zich 
tegoed aan de slakken en de koolmees is druk met 
in- en uitvliegen voor haar jongen. Het uurtje op 
de tuin vliegt werkelijk voorbij!  
 

Vrijdag 6 juli komt er een journalist van de 
Flevopost om een artikel te schrijven voor de 
rubriek ‘Samen Actief’. We zijn benieuwd wanneer 
we onszelf terugzien in de krant!  
De tuin staat er prachtig en goed verzorgd bij 
dankzij onze vrijwilligers. Elke donderdagavond 
wordt er een rondje over de tuin gedaan, het is nu 
een kwestie van met de hak wat onkruid 
bijhouden, proeven, oogsten en watergeven. 
Geen grote klus maar wel heerlijk ontspannend 
om te doen. Wil je delen in ons moestuingeluk? Er 
is iemand vanaf 19:30 aanwezig. 
 
Zondag 15 juli zijn we weer op de tuin te vinden 
voor het hele gezin, vanaf 10 uur. Kom je dan ook? 
 
Groeizame zomergroeten vanaf het Buitenlokaal. 
 

 

 

 



KidsmiX in de zomervakantie 
Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 
augustus kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar deelnemen aan de KidsmiX 
zomerspecial. Drie dagen boordevol feestelijke 
activiteiten georganiseerd door het Jeugd- en 
Jongerenwerk van De Meerpaal, De Meerpaal 
Academie en de buurtsportcoaches van de 
gemeente Dronten.  

Binnen het thema ‘Beleef de wondere wereld van 
techniek’ nemen de kinderen deel aan 
verschillende workshops waaronder het kinderlab 
waarbij gewerkt wordt met diverse experimenten. 
Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met het 
maken van robotpoppen en wordt er gebouwd 
aan een decor voor een eigen theatervoorstelling. 
Ook deze editie is er weer volop ruimte om je 
lekker uit te leven tijdens de verschillende sport- 
en spelactiviteiten. De woensdag staat geheel in 
het teken van experimenteren en ontdekken. De 
kinderen gaan dan samen met de begeleiders met 
de bus naar de Ontdekhoek in Lelystad. 

Meer info 
De activiteiten starten om 10.00 uur en zijn om 
15.30 uur afgelopen. De activiteit op woensdag 
duurt tot 16.00 uur. Lunchpakketten dienen de 
kinderen alle dagen zelf mee te nemen. Voor 
drinken en tussendoortjes wordt alle dagen 
gezorgd. 

Deelnemen 
Kaarten voor deze driedaagse KidsmiX zijn 
verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of 
telefonisch via 0321 388 777 en kosten € 37,50 (of 
€ 30,- met het laten zien van de Pas van Dronten). 
Indien kinderen een voorkeur hebben voor de 
groepsindeling kan dit gemeld worden bij de 
aanmelding via het Serviceplein. Let op: 
Inschrijven kan tot 21 augustus. Vol= vol

  
 
Opgave broertjes en zusjes 

Wees er op tijd bij met het aanmelden van 
broertjes en zusjes. Graag z.s.m. doorgeven aan 
meester Ludo of juf Marloes.  
 
Gevonden voorwerpen 
In het keukentje staat een inmiddels volle bak met 
gevonden voorwerpen. Sleutels worden op het 
prikbord in de middenbouwhal opgehangen. De 
bak wordt voor de zomervakantie geleegd.  

 
Er staan nog wat spulletjes van het pleinfeest in de keuken. Mist u 
nog iets? Het staat op de bar!  
 



 
Deze prijs is iemand verloren tijdens het pleinfeest. U kunt hem 
ophalen bij meester Ludo of juf Marloes. 
 

Ideeën? Laat het ons weten  
Heeft u ideeën om onze school te verbeteren? 
Heeft u brandende vragen, tips, suggesties? Wij 
staan open voor uw feedback!  
 
Weekopening & weeksluiting 

WEEKOPENING WEEKSLUITING 

9 juli 
Shauni en Tijs  

13 juli 
Geen weeksluiting 

16 juli 
8e jaars 

20 juli 
Jaarsluiting 

  
 
 



 


