augustus - september 2022
We zijn alweer een aantal werken op weg in het nieuwe schooljaar. We zien
collega’s en kinderen genieten op school. Er wordt hard gewerkt en we
hebben al van diverse bijzondere dingen kunnen genieten. U leest daarover
in deze nieuwsbrief.
We hebben het in de kinderboekenweek over GIGA GROEN. Iets heel
actueels! We leren de kinderen ook dankbaar te zijn voor de schepping. We
zingen daar ook over in het liedje Dank U wel!

dank U wel

LOGOS inspiratiedag #sharingiscaring
5 oktober 2022
Op de LOGOS inspiratie dag waren de medewerkers met z’n allen aanwezig.
Het was een mooie dag met veel inhoud, in de visual hieronder is te zien
waar het allemaal over ging. Alle medewerkers hebben keuzes kunnen
maken voor diverse workshops.

Kanjer ouderavond
Eindelijk de ouderavond!
Wat fijn dat we een mooie ouderavond hebben
gehad over de Kanjertraining en er zoveel
betrokken ouders aanwezig konden zijn. Anniek
heeft heel uitgebreid en op een creatieve
manier de ouders betrokken bij deze methode.
Op de dag zelf heeft Anniek in verschillende
groepen Kanjerlessen gegeven, Leerkrachten
konden daar weer van leren. Heel waardevol en
wellicht voor herhaling vatbaar!
Week van het bewegen
Beweegmoment
We hebben in de week van het bewegen
een leuk beweegmoment gehad. Sanne
was als beweegcoach aanwezig en Nikki
van Nikki’s dance hielp ook mee om de
hele school aan het bewegen te krijgen.
Goed gelukt!
Alle kinderen kregen ook het boekje Sjors
Sportief mee. Daarin zijn veel gezonde
weetjes en beweegtips te vinden. Ook
staan er heel veel clubs en verenigingen in
waar je een kijkje mag komen nemen.
Mocht u het boekje niet meer hebben,
hierbij een link naar het boekje:
https://cultuurensportstimulering.nl/vijfheerenlanden-2022-2023/#page=1

Flex groep
Stokkendam
De kinderen van de FLEX groep hebben gewerkt aan een eigen dorp:
Stokkendam. De flex leerlingen hebben zelf nagedacht over de verschillende,
mogelijke constructies. Wat de basisonderdelen van een huis zijn en hoe dat
in elkaar past. Ook hebben ze gewerkt met een planning, onder tijdsdruk en
in samenwerking met elkaar. Juf Liesbeth heeft hen hierbij ondersteund,
geïnspireerd en de mogelijkheden gefaciliteerd, maar niet geholpen. Er is dus
een diversiteit aan huizen ontstaan die door henzelf bedacht en
vormgegeven is. We zijn trots op hen!

Personeel
Personeel
Na de zomer zijn juf Romy, meester Alex en meester
Dion bij ons komen werken. Juf Mieke is een paar
weken later gestart in groep 6.
Meester Marijn, juf Merve en juf Eva lopen stage bij
ons.
We hebben de 50e verjaardag van juf Lisette
gevierd, het was een vrolijke dag!

Bouw KC Broekgraaf

Broekgraaf krijgt in Leerdam in zomer 2024 een Kindcentrum: ‘Heel blij dat we
hier naartoe kunnen’

Wellicht heeft u het artikel over KC Broekgraaf al in het Kontakt gelezen,
anders kunt u het via deze link alsnog lezen.
https://www.hetkontakt.nl/vijfheerenlanden/324836/broekgraaf-in-leerdam-in
-zomer-2024-een-kindcentrum-heel-blij-d

Boeken en lezen

Kinderboekenmaand
Eindelijk is het weer zover! De kinderboekenmaand. Altijd een feestelijke
maand met een leuk thema. Dit jaar is het thema GIGA-GROEN. Bij het thema
zijn leuke boeken voor alle groepen en er is een feestelijke opening geweest.
Veel kinderen hadden iets groens aangetrokken. Maandag is er voor groep 1,
en 2 en 3 een voorstelling over GIGA-GROEN.

Kledinginzameling

Op naar 13 oktober 2022
Op 29 juni hebben we een enorme berg kleding
kunnen verzamelen met elkaar. Het waren 159
zakken en dat leverde 203,40 euro op.
We gebruiken dit geld voor spelmateriaal en
tegemoetkoming in kosten van uitstapjes /
excursies.
Voor het vorige bedrag is nog niets specifieks
gekocht, we houden u op de hoogte.
Op 13 oktober staat de volgende inzameling op
de planning. Mocht u kleding hebben, kunt u dat vanaf maandag 10
oktober 2022 op het podium kwijt. Op donderdag 13 oktober wordt de
kleding al snel na 8.30 uur opgehaald.

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 ook dagelijks lege batterijen inleveren, er staat een doos bij
de hoofdingang.
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Dierendag

Wat een feest
Op dierendag hebben we genoten van een ware
dierenshow op het plein. We hebben veel gehoord,
geleerd en geknuffeld, wat leuk dat er zoveel
mensen en kinderen konden genieten van deze
dieren!

MR

Vanuit de MR
Het ministerie van OCW heeft een sectorplan Covid 19 opgesteld. Hoe gaan
wij op onze school om met dit beleid. De MR heeft zich de laatste tijd verdiept
in deze Corona afspraken en hoe wij deze afspraken gaan realiseren.
Verder willen wij ons als MR zichtbaarder maken voor iedereen. Daarom
hebben wij als MR heerlijke koeken uitgedeeld tijdens de infoavond op 7
september. Het was een gezellige avond. En Lobke en Jan hebben heel
goed uit kunnen leggen wat de MR nu eigenlijk inhoudt.
Er gaan 2 ouders dit jaar uit de MR, wegens het aflopen van de termijn. Juf
Nadia komt ons team versterken vanuit het personeel, maar we zoeken ook
nog twee ouders. Wie o wie wil ons MR-team komen versterken?

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling
Elk jaar heeft een school een jaarplan voor schoolontwikkeling. Daarin staat
genoemd wat we als speerpunten hebben op school voor dat schooljaar.
Er staan grotere en kleinere onderwerpen in.
De grote speerpunten zijn voor dit jaar:
- Begrijpend lezen en begrijpend luisteren ( groep 1-8)
- Rekenen (groep 1-8)
- Spelend leren (groep 1-2)
Naast deze speerpunten staan er nog meer punten in het jaarplan, de
kleinere, maar ook belangrijke punten zijn:
Taakspel, Kanjertraining, mediawijsheid, begaafdheid, TOS(Taal Ontwikkelings
Stoornis), EDI, Techniek, Burgerschap, Regie Op Onderwijskwaliteit (ROOK), de
bouw van Kindcentrum Broekgraaf, collegiale consultaties en cultuur.

OR

Bericht van de ouderraad
Dit jaar gaan we als school aandacht geven aan het jubileum. Welk
jubileum…
Toen de school 25 jaar bestond wilden we dat vieren, helaas strooide corona
roet in het eten.
Verdere informatie volgt nog, we houden het nog even spannend!

Welkom op school

Welkom op school!
Na de vakantie zijn er weer nieuwe kinderen op school
gekomen, welkom: Jorn, Jissia, Yarrah, Aveyah en Joshua!
We wensen jullie een goede 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!

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.
5 september 2022 - 5
november

Start inzameling oude elektrische apparaten

10 oktober 2022

Klim Op in bedrijf, voor tijden zie mail.
Voorstelling voor groep 1-3 over GIGA-GROEN

13 oktober 2022

Kledinginzameling

14 oktober 2022

Schoolarts groep 2

17-21 okt

kanjertraining voor een aantal leerkrachten

24-28 oktober 2022

Herfstvakantie

2 november 2022

Dankdag

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur

