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Beste ouders en verzorgers,
We zijn het nieuwe schooljaar goed begonnen. Op maandagmorgen gingen de
schooldeuren weer open en stonden de leerkrachten klaar om de kinderen te
ontvangen en met hen aan het werk te gaan.
Zoals ik vorige week al meldde, wij hebben er zin in!
In de eerste weken moeten door leerkrachten veel ‘meters’ worden gemaakt. Je
wilt alle kinderen goed leren kennen, je wilt de juiste leerstof inzetten, je gaat
aan het ‘klasgevoel’ werken: bouwen aan de groepssfeer, enz. Daarnaast zijn
alle groepen begonnen met de nieuwe rekenmethode en in groep 3 ook met een
nieuwe aanvankelijk leesmethode.
In deze nieuwsbrief wil ik u informeren over de aankomende periode.
Aankomende donderdag/vrijdag krijgen de kinderen het mini-informatieboekje
met alle bijzondere data mee naar huis. U ontvangt deze dan ook digitaal.
Schoolreis
Op vrijdag 8 september gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. De kinderen uit
groep 3 en 4 gaan met de bus naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De
groepen 5 t/m 8 gaan met de bus naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar.
De kinderen zijn daar vanmiddag over geïnformeerd. De kinderen krijgen drinken
en een ijsje van de ouderraad. De lunch nemen de kinderen zelf mee. Deze is
niet bij de prijs inbegrepen.
De kosten voor dit schoolreisje bedragen € 26,- per kind. U kunt dit bedrag in
een gesloten enveloppe (voorzien van naam en groep) inleveren bij de
groepsleerkracht. U mag het ook overmaken op de schoolrekening NL 92 ABNA
0608 8720 75 t.n.v. CBS Klim Op o.v.v. naam leerling + groep + schoolreisje.
Wilt u ervoor zorgen dat uw bijdrage voor ma 4 september bij ons binnen is!
U ontvangt in diezelfde week een brief met de inhoudelijke informatie over het
schoolreisje.

Kleuterdag
Op woensdag 6 september organiseert de school een kleuterdag voor de
kinderen uit groep 1 en 2. Er zal dan een programma zijn in en rondom de
school. Ook hier wordt u binnenkort uitgebreider over geïnformeerd.
Jaarfeest
Zoals u heeft gemerkt, heeft u geen informatie ontvangen over het gebruikelijke
jaarfeest. Door omstandigheden hebben wij deze voor dit schooljaar helaas
moeten afgelasten. In de volgende nieuwsbrief zal ik u daar iets meer over
zeggen.
Informatieavond
Op woensdagavond 30 augustus staat de informatieavond gepland. Op deze
avond presenteren alle groepen het nieuwe jaar aan u. Het is voor ons het meest
belangrijke moment van het jaar, waarin we met u voor uit gaan kijken. Wij
vinden dan ook dat alle ouders hierbij aanwezig zouden moeten zijn. Onze
nieuwe manieren van werken komen op deze avond uitgebreid aan bod.
U ontvangt hiervoor deze week een uitnodiging en de indeling van de avond.

Oudergesprekken
In de week van 11 t/m 15 september staan de ouder-kind-leerkracht gesprekken
gepland voor alle groepen. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.
Gymtijden
De kinderen doen twee keer in de week aan bewegingsonderwijs. De kinderen uit
groep 1 en 2 doen dat in het speellokaal of buiten. De kinderen uit de andere
groepen gaan naar de gymzaal of de sporthal. Hieronder een overzicht:
Groep 3/4
Maandag 13.15-14.15 uur Gymzaal-West
Vrijdag 11.00-12.00 uur Gymzaal-West
Groep 5
Dinsdag 11.00-12.00 uur Gymzaal-West
Vrijdag 10.00-11.00 uur Gymzaal-West
Groep 7
Maandag 13.15-14.15 uur Sporthal Berenschot
Donderdag 9.30-10.15 uur Sporthal Berenschot

Groep 6/8
Maandag 14.15-15.15 uur Sporthal Berenschot
Donderdag 14.30-15.15 uur Sporthal Berenschot

Zwemmen
Afgelopen schooljaar is er veel commotie ontstaan na het overlijden van een
leerling tijdens het schoolzwemmen. Ook de juridische afhandeling is van grote
invloed op ons denken over het schoolzwemmen. Binnen ons team hebben wij
over dit onderwerp diverse discussies gevoerd. Op dit moment vinden er
gesprekken plaats tussen de gemeente, het zwembad en de besturen over de
veiligheid en verantwoording bij het schoolzwemmen. Zolang deze gesprekken in
volle gang zijn, starten wij niet met het schoolzwemmen. Om de kinderen toch
voldoende bewegingsonderwijs te laten volgen, hebben wij extra gymtijden
ingezet. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nieuws uit de ouderraad
We hebben weer een jaar achter de rug met veel leuke en gezellige activiteiten!
Als ouderraad hebben wij dit voor de kinderen met erg veel plezier gedaan.
Helaas hebben we het seizoen afgesloten met 3 vertrekkende ouderraadsleden:
Anda, Rachel en Samantha. Langs deze weg willen wij hen enorm bedanken voor
hun inzet van de afgelopen periode. Zij hebben keihard meegewerkt aan de
ondersteuning in de school. Hartelijk dank daarvoor!
U begrijpt dat wij nu op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste leden!
Wat vragen wij van jou: Een positieve inzet om leuke activiteiten te organiseren
met de andere ouders en ouderraadsleden. Kun je een keertje niet? Geen
probleem! Dat is de reden dat de ouderraad uit een grote groep enthousiaste
mensen bestaat.
Heb je zin en tijd om ons te komen versterken of heb je nog vragen? Stuur dan
een mail naar or.klimop@gmail.com.
Wij rekenen op veel positieve reacties.
Tot slot
In deze nieuwsbrief heb ik u alvast geïnformeerd over een aantal actuele zaken.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, loop dan even bij mij binnen of mail
directie.klimop@stichting-logos.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

