Juni - juli 2022
Op 8 juli hebben we gezongen op het plein met alle kinderen en
leerkrachten. Altijd een bijzonder moment zo net voor de vakantie. We
zongen Diep, diep in de zee en De circustent. Daarna telden we af naar 12
uur, naar de vakantie. Wat leuk dat er zoveel ouders om het hek stonden!
Zoals ook in het liedje hieronder te lezen is, mogen we weten dat Jezus’ liefde
voor ons ontzettend groot is. Dat is waardevol om ook in de vakantie niet te
vergeten! Een goede vakantie gewenst!
Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
'T Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou

Diep diep diep als de zee

🎵 Opwekking kids 68 🎵 Leuke opwekkingslie…

Talentenjacht
Wat een talent!
Wat hebben we genoten van de talentenjacht in juni!
Zelfs de instroomgroep was al op het podium te vinden
met een optreden! Echt heel knap!
Een aantal kinderen uit groep 7 stalen de show met een
bijzondere act, zij hebben deze keer de wisselbeker
gewonnen! Gefeliciteerd!

Personeel
Personeel
Na de zomervakantie hebben we aan aantal nieuwe collega’s: juf Joëlle,
juf Romy, meester Alex, juf Yvon en meester Dion.
Ook lopen er weer studenten stage, op dit moment zijn deze namen bekend:
juf Hilde, meester Marijn, juf Merve en juf Eva.
Na de vakantie zullen zij zich voorstellen en kunt u hen ontmoeten.

Bouw KC Broekgraaf

Nieuw gebouw

Inmiddels naderen de tekeningen voor de nieuwe school het definitief
ontwerp. Ook over het schoolplein wordt overlegd.
De planning is nog steeds dat we in schooljaar 2024-2025 zullen verhuizen
naar het nieuwe gebouw.

Boeken en lezen

Zomerdip
Om het succes van de leesontwikkeling
gedurende het afgelopen schooljaar
vast te houden en te voorkomen dat
een terugval optreedt in de vakantie, is
het belangrijk om thuis regelmatig te
blijven lezen. Dat geldt voor alle
kinderen van de school. De kinderen
van groep 3 en 4 hebben daarom voor
in de vakantie een leuk tijdschrift
meegekregen. We hopen dat er door
hen en ook door alle andere kinderen in
de vakantie veel gelezen wordt.

Kledinginzameling

Wat een berg!
Op 29 juni hebben we met z’n allen 159 zakken kleding verzameld. Wat
ontzettend veel! Bij elkaar was dat 678 kilo en het leverde een bedrag op van
203,40 euro. Hartelijk dank voor jullie hulp!
Groep 5 mocht de kleding mee in de vrachtwagen brengen, dank jullie wel,
het was een hele klus!
Op 13 oktober 2022 is de volgende inzameling, hopelijk hebben we dan ook
weer zoveel zakken kleding en kunt u uw kleding tot die tijd bewaren.

Oude elektrische apparaten en lege batterijen

Sparen maar!
Aankomend schooljaar hebben we 2x een actie om oude elektrische
apparaten te sparen. De eerste loopt van 5 september tot 15 november 2022,
de tweede actie van 20 maart tot 13 april 2023. Hopelijk kunt u de oude
elektrische apparaten voor ons bewaren.
Op school kunt u dagelijks lege batterijen inleveren, er staat een doos bij de
hoofdingang.
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Verjaardagendag

Wat een feest
Op 1 juli hebben we genoten van de
verjaardagendag. Er waren muziekworkshops
en een geweldig waterfeest! Dank voor de
gezelligheid en de cadeaus!

MR

Vanuit de MR
Op 28 juni heeft de MR vergaderd.
Er is gesproken over de plannen voor aankomend jaar, de formatie, nieuwe
bezetting van de MR, de ouderavond en de evaluatie van het eigen
functioneren van de MR.
Hieronder een oproep vanuit de Mr voor nieuwe leden;
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar 2 enthousiaste ouders die
plaats willen nemen in de oudergeleding vanaf schooljaar 2023/2024. Jan
van Hooidonk (lid) en Lobke van Meeuwen (voorzitter) zullen na komend
schooljaar aftreden. Jan heeft er dan twee termijnen van drie jaar opzitten
en moet stoppen. Lobke heeft na komend schooljaar haar eerste termijn
erop zitten en kiest ervoor te stoppen, omdat ze druk is met haar studie en
dan moet gaan afstuderen.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen.
Tijdens de MR vergaderingen (6x per jaar) komen er interessante
onderwerpen aan bod waar je over mee kunt praten. Daarnaast zijn er een
aantal onderwerpen waarover de school advies of instemming moet vragen
aan de MR. Het is daarmee een belangrijke manier om mee te praten over
het beleid op school! Dus lijkt het je wat om mee te denken en het beleid van
de school kritisch te volgen, geef je dan op!
Aankomend schooljaar is het dan al mogelijk een aantal vergaderingen bij te
wonen, om zo 'ingewerkt' te worden. Daarmee zal de overgang tussen
vertrekkende en nieuwe leden vloeiend verlopen.
Neem de komende vakantie rustig de tijd om na te denken of dit mogelijk
wat voor je is. Begin van komend schooljaar zullen we opnieuw een oproep
plaatsen in de nieuwsbrief.
Mocht je vragen hebben over de MR dan kun je één van onze leden van de
oudergeleding aanspreken. Lobke van Meeuwen (moeder van Yehoshua
groep 8 en Arelie groep 3) en Jan van Hooidonk (vader van Jasmijn groep 6).
Aanmelden kan via: mr.klimop@stichting-logos.nl.
Zijn er meer dan 2 kandidaten, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

Voor nu iedereen een fijne, ontspannen vakantie toegewenst namens de
gehele MR!

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling
Ook dit jaar hebben we veel aan schoolontwikkeling gedaan. Gedurende
het jaar heeft u dat kunnen lezen.
Zo aan het einde van het jaar is het wel leuk om te noemen dat er al
verschillende kinderen met een typediploma naar huis zijn gegaan. We zijn
ontzettend trots op hen! Het vraagt veel discipline, dus is typen niet de enige
vaardigheid die gevraagd wordt voor een diploma!
In verschillende groepen hebben kinderen ook weer hun BOUW! diploma
behaald. Ook op hen zijn we enorm trots! Ook dit diploma vraagt veel
oefening!

OR

Dank jullie wel!
Dit jaar heeft de OR weer fantastische activiteiten (mee)
georganiseerd. Hartelijk dank daarvoor. Op 1 juli, op de
verjaardagendag, hebben we kunnen genieten van het
waterfeest. Complimenten en dank voor de organisatie!

Welkom op school

Welkom op school!

Voor de vakantie zijn er al kinderen op school geweest die bijna 4 jaar
worden. Zo konden ze vast de meeste klasgenoten zien. In de vakantie wordt
Xavi 4 jaar. Welkom op school, een fijne tijd op de Klim Op!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen
We merken dat er veel interesse is in de Klim Op bij nieuwe ouders. Dat is
ontzettend fijn! We vinden het als school heel fijn om vroegtijdig te weten
welke kinderen we kunnen verwachten. Mocht u interesse hebben in de
school, laat het weten dan maken we een afspraak. Welkom!

Samen Doen!

Samen Doen!
Samen Doen organiseert activiteiten voor kinderen. U vindt ze op de
kalender:
https://samendoen.expert/activiteiten-kalender/?tribe_paged=1&tribe_event
_display=list&tribe-bar-date=2022-07-18&tribe_eventcategory=67

Logopedie in de school

Logopedie in de school
Op dinsdag en donderdag hebben we een logopediste op school.
Leerlingen kunnen dan onder schooltijd naar logopedie.
De logopediste geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school,
dat loopt via de ouders
Fysiotherapie in de school

Fysiotherapie
Mocht uw kind fysiotherapie nodig hebben, dan kan dat op school, onder
schooltijd. U hoeft niet steeds mee naar de behandelingen. Wilt u meer
weten, dan kunt u eens kijken op de site en op school hebben we folders
liggen.
http://www.cesarinbeweging.nl/kids-in-beweging/kinderoefentherapie
Heeft u hier vragen over, kunt u ook altijd op school terecht.
Meester Daan geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat
loopt via de ouders
Kalender

Hieronder de kalender, we hopen dat alles door kan gaan. Mochten
activiteiten niet door kunnen gaan wegens dan geldende maatregelen, dan
geven we dat aan.
22 augustus 2022

eerste schooldag

26 augustus 2022

vossenjacht met groep 1 t/m 8

7 september 2022

ouderavond voor alle groepen

15 september 2022

studiedag, alle kinderen zijn vrij

29 september 2022

ouderavond vanuit de Kanjertraining voor alle
groepen

5 september 2022

start inzameling oude elektrische apparaten

13 oktober 2022

kledinginzameling

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie

24-28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022- 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari - 3 maart 2023

Goede vrijdag en
Pasen

7 - 10 april 2023

Meivakantie

24 april - 5 mei 2023

Hemelvaart

18 - 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli - 20 augustus 2023
● op de vrijdag voor de kerst-en zomervakantie
zijn we om 12 uur uit.

Studiedagen
15 september 2022

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

5 oktober 2022

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

14 februari 2023

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

26 juni 2023

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Verschillende leerkrachten hebben een studiedag
op 17 /18 oktober of 20 /21 oktober 2022 en op 13
of 17 januari 2023. We zijn een eind op weg met de
vervangingen daarvan, maar nog niet helemaal
rond.
Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur

