
 

oktober - december 2022

Wat hebben we weer veel gedaan en
geleerd de laatste weken. We hebben
2022 af kunnen sluiten met een echte
kerstviering in de kerk. Wat ontzettend
fijn!

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie
allemaal het allerbeste!

Cultuur

Spoken Word en voorstelling Peter en de Wolf

Als Klim Op vinden we culturele vorming erg
belangrijk. We hebben daarom regelmatig
workshops of voorstellingen voor de kinderen. U hoort
de kinderen daar vast over. Groep 8 heeft een
workshop meegemaakt van Georgis Lazakis, hij
vertelde hoe hij is opgegroeid en hoe hij uiteindelijk
artiest is geworden. Hier is te zien dat hij een gedicht
voordraagt. De kinderen waren onder de indruk en
zullen hem niet snel vergeten.

Ook hebben een aantal klassen genoten van een
voorstelling van Peter en de Wolf.



Sinterklaas

Wat een geslaagde dag!

Op 5 december is de Sint uiteindelijk met een zijspan op school aangekomen.
Het was genieten die dag. Vooraf was er door kinderen uit groep 5-8 hard
gewerkt aan prachtige surprises! Complimenten hoor!

We hebben allemaal kunnen genieten in het surprise museum in de gymzaal!



Actie schoenendoos

Dank jullie wel!

Op dankdag zijn Jan en Marjan van Hope & Serve naar
school gekomen om te vertellen over hun werk in
Roemenië. Zij hebben de kinderen gevraagd om spullen
te delen met de kinderen daar. Er zijn veel spullen mee
naar school gekomen, we hebben meer dan 50 dozen
mee kunnen geven naar Roemenië.

Inmiddels zijn de dozen uitgedeeld en ziet u hier hoe blij
de kinderen daarmee zijn. Nogmaals dank!

Personeel

Personeel

Na de kerstvakantie werkt juf Romy nog een dag in groep 6, dan gaat ze al
snel op wereldreis. We wensen haar een hele mooie reis en we hopen dat ze
na haar reis mooie foto’s komt laten zien en mooie verhalen komt vertellen!

Meester Kevin komt werken op de maandag, dinsdag en woensdag in groep
6 en juf Eline komt op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ze zijn dus op dinsdag
samen in de groep.

Juf Myrthe werkt na de vakantie 3 dagen in groep 7, juf Mariëtte en juf
Liesbeth zijn er ook beide een dag in de week.



Er komen ook dit jaar weer veel nieuwe kinderen school, vandaar dat we na
de kerstvakantie weer starten met een instroomgroep, Juf Claudia gaat die
groep lesgeven.

In groep 1 gaat juf Joëlle lesgeven op maandag en dinsdag en in januari zal
juf Kathrin de overige dagen lesgeven. We hopen u binnenkort te kunnen
doorgeven wie er na januari in groep 1 werkt.

Spelend leren in groep 1 en 2

Genieten!

Groep 1 en 2 hebben de laatste weken gewerkt over het thema Bakker. Ze
hebben ontzettend veel geleerd! Af en toe was het wat wit in de gang van
het meel waar ze mee speelden, maar ze ruimden ook allen steed ook weer
netjes op.
Het thema werd afgesloten met een high tea, daarvoor had iedereen iets
lekker meegenomen. Zoals hieronder is te zien, zijn de ouders ook echte
bakker! Dank jullie wel!

Talentenjacht

En de winnaars zijn…



Deze ronde was er een dansende meidengroep winnaar van de
talentenjacht. De meiden hebben veel pauzes geoefend en dat was goed
voor een eerste plaats! We hebben genoten van het optreden!

Boeken en lezen

 
Eigenwijsprijs

Binnenkort gaan we uiteraard weer veel lezen uit de boeken van de
Eigenwijsprijs. We laten de titels zo snel mogelijk horen!

Kledinginzameling

 

Op naar 31 maart 2023

Op 14 oktober zijn er weer zakken kleding opgehaald. Iedereen hartelijk
dank! Met elkaar verzamelden we 526 kilo kleding, dat was goed voor een
bedrag van 157,80.
Het geld gebruiken we voor spelmateriaal en een deel willen we gebruiken
voor een uitstapje ter ere van ons jubileum. ( binnenkort hoort u hier meer
over)



Uiteraard blijven we verzamelen, de volgende inzameling is op 31 maart 2023.

Oude elektrische apparaten en lege batterijen

 
Sparen maar!

De de tweede actie dit jaar voor het inzamelen van elektrische apparaten is
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!

MR

Vanuit de MR

Er stonden een paar vacatures open. De MR hield zich ook bezig met de
sollicitaties. Er waren gesprekken met de nieuwe leerkrachten en we bekeken
proeflessen. We zijn dankbaar dat we toch steeds weer enthousiaste leerkrachten
kunnen vinden.

We hadden het over de gezonde school. Hoe gaan we dit vormgeven?
Er komt iemand op school praten over gezond eten en bewegen.

We hoorden over de vorderingen van de nieuwe school.

Ik wens je
genoeg stilte

om op te kijken
naar de sterren.

Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen

voor het kleine.
Genoeg vertrouwen



om het goede
zijn weg te laten vinden.
Genoeg verwondering

om het ondenkbare
te zien gebeuren.

gedicht van Kris Gelaude

De MR wenst jullie allen een goed 2023 toe.

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 laatste maanden zijn we veel bezig geweest met EDI, burgerschap,
Kanjertraining en TOS. Daarnaast zijn andere onderwerpen natuurlijk ook aan
bod geweest. We hopen dat we ons onderwijs verder kunnen optimaliseren
door hier aandacht aan te geven.

 

OR

Hartelijk dank!

De OR heeft de laatste maanden veel hulp geboden aan de school. Met
name met Sinterklaas en Kerst hebben ze gezorgd dat de kinderen een
onvergetelijke herinnering hebben gemaakt, dank jullie wel!

Welkom op school



Welkom op school!
De laatste tijd zijn er weer verschillende kinderen gestart op
school: Logan, Olivia, Saveja en Anna. Na de kerstvakantie
starten: Dominic, Noam, Armin en Lauren. Welkom allemaal!
We wensen jullie een goede tijd op de Klim Op!

Brando is terug naar Italië en Fenne is naar een andere school, we wensen
hen allebei een fijne tijd op hun nieuwe plek!

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.

9 januari 2023 8.20 - 8.45 uur, nieuwjaar wensen in de hal van de
school

10 januari 2023 Luizencontrole om 8.30 uur

2 februari 2023 GGD voor groep 2

3 februari 2023 Timbre / Mediakunst voor groep 3 (cultuur)

14 februari 2023 Studiedag, alle kinderen zijn vrij

16 februari 2023 Rapport 1

27 februari - 3 maart
2023

Voorjaarsvakantie

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

http://www.cesarinbeweging.nl/kids-in-beweging/kinderoefentherapie

