Februari 2021

We hebben een bijzondere tijd achter de rug, de kinderen waren gedeeltelijk op school en thuis.
Gelukkig zijn er steeds meer kinderen op school. Voor de kinderen die thuis zijn verzorgen we nog
thuisonderwijs.
We hopen erop dat we weer snel met z’n alle op school kunnen zijn.
40 dagentijd
40 dagentijd
De Veertigdagentijd (lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. We gaan
op school met de bijbel verhalen ook op weg naar Pasen. Met Pasen vieren
we de opstandig van Jezus. Jezus is voor ons gestorven en ook weer
opgestaan. Waarom Hij dat deed? Om je zo kostbaar en waardevol bent en
Hij oneindig van je houdt!

Nieuw logo en nieuwe site
Nieuw logo en nieuwe site
Wat een feest, we hebben een nieuw logo en een nieuwe site. De OR
heeft bij alle kinderen een ananas gebracht om dat te vieren. Hartelijk
dank OR!
Toen de meeste kinderen weer op school waren, was er voor iedereen
ook een pen met het nieuwe logo en uiteraard met touch!

Thuisonderwijs / online onderwijs

Thuisonderwijs / online onderwijs
Op school hebben we tijdens de periode van thuiswerken via Google MEET lesgegeven. Dat ging
goed, we zijn trots op de kinderen, juffen en ouders.
Het zag er wel wat merkwaardig uit in de lokalen. De juf die tegen een laptop en tegen de kinderen in
de groep praat.
Hoe dan ook, het is gelukt. Het is fijn dat deze mogelijkheid er is!

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling
Ook in deze periode vinden we het belangrijk dat de schoolontwikkeling doorgaat. We zijn op het
moment op zoek naar een methode voor godsdienst.
Aankomende week hebben we de derde studiedag van de kanjertraining.
Instroomgroep

Instroomgroep
Na de kerstvakantie is de instroomgroep gestart. Het is een gezellige groep kinderen die leskrijgen
van juf Marit en juf Adri.

Welkom op school

Welkom op school
Welkom op school voor: Jenayah, Najéaly, Naiara, Evangline, Jace,
Rayvi, Maxwell, Keyano, Esrom en Nathan.

Muziek

Muziek
Het muziekproject met de verschillende projecten kan helaas nog niet doorgaan door corona. We
houden het tegoed. Het is nu nog niet te zeggen wanneer we gaan starten.

Talentenjacht
Talentenjacht
Op 18 februari ’21 hebben we genoten van een digitale
talentenjacht. Wat leuk dat er zulke leuke filmpjes van de
talenten zijn opgestuurd! Almira heeft de wisselbeker
gewonnen. Knap gedaan hoor!

Kunstweken

Kunstweken
Na de voorjaarsvakantie gaan we van start met de kunstwerken. In alle groepen gaan de kinderen
aan de slag met een eigen kunstenaar. We hebben er zin in! Uiteraard laten we u digitaal zien wat
het eindresultaat is geworden!
Er wordt door de groepen over de volgende kunstenaars gewerkt: Piet Mondriaan, Andy Warhol,
Keith Haring, Vincent van Gogh en Henri Matisse.
Bericht vanuit de MR

Vanuit de MR
Verslag MR 20 januari 2021
Tijdens de MR-vergadering op 20 januari 2021 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
- thuisonderwijs. De kinderen krijgen nu op dezelfde manier les als in de klas volgens het lesrooster.

- Schoolontwikkeling: Planning wordt gevolgd: begrijpend lezen, Kanjertraining en Engels.
- Nieuw logo en website: wordt binnenkort gepresenteerd. Als website draait, krijgen alle gezinnen
een attentie. Er komt een nieuw bord bij de hoofdingang. - Inspectiebezoek: uitgesteld naar 16
maart.
- Begroting.
- Lijst van aftreden MR.
- Rol van de nieuwe GMR is nu effectiever.
Bouw nieuwe school
Bouw nieuwe school
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het eindontwerp van het nieuwe gebouw. We doen
dit samen met De Wilgenhoek en de SKCN. Het belooft een mooi gebouw te worden. We hopen u
snel iets te mogen tonen!
Wat een creativiteit en sneeuwpret!

Wat een creativiteit en sneeuwpret!
De kinderen zijn erg creatief bezig geweest op school. Met sneeuw en ook met houtskool zijn
prachtige dingen gemaakt!

Aanmelden nieuwe leeringen

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!
Door de maatregelen kunnen niet alle activiteiten van Samen Doen doorgaan, houden jullie de site
goed in de gaten?

Logopedie in de school

Logopedie in de school
Bij ons op school is er de mogelijkheid om uw kind op school onder schooltijd naar de logopedist te
laten gaan. Mocht u willen aanmelden, laat het weten bij een van de leerkrachten of de directeur.
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

Maandag 1 maart 2021

Weer naar school

Dinsdag 2 maart 2021

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Woensdag 10 maart 2021

Biddag

Dinsdag 16 maart 2021

De inspectie komt op bezoek (als de
maatregelen dat toestaan)

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

