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Beste ouders en verzorgers,
Met deze een nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van wat er op de Klim Op naast onderwijs
verzorgen nog meer gebeurt. Namens het team, veel leesplezier!
Koningsspelen 2018
Het mooie weer maakte de start van de dag extra plezierig. Maar daarnaast zorgde vooral alle
spelletjes die de ouderraad had georganiseerd voor een enorm succes. Er werd geklommen, gevangen,
gehangen, gepompt en nog veel meer. Daarna stond het buffet al klaar voor de gezamenlijke lunch.
De dag werd voor groep 3 t/m 8 afgesloten met een theaterstuk door Matthijs Vlaardingerbroek. Er
werd volop gelachen en geschaterd. De leden van de ouderraad, alle hulpouders, grootouders en de
jongeren van De Joost bedanken wij voor hun enorme inzet om deze dag tot een succes te maken
voor onze kinderen en het team!!

Nieuwe directeur?
De heer Mackloet, bestuurder van ons schoolbestuur stichting LOGOS heeft ons gevraagd
onderstaand bericht aan u in de nieuwsbrief te plaatsen.
Geachte dames en heren,
Zoals u weet is een tijdje geleden de procedure gestart om te komen tot het aantrekken van een
nieuwe directeur. De reactietermijn van de procedure is inmiddels verstreken. Uit de ontvangen
reacties hebben we geen geschikte kandidaten kunnen vinden die in aanmerking komen voor de
functie van directeur van de Klim Op. Na overleg met de Medezeggenschapsraad en het team
heb ik besloten niet meteen opnieuw te gaan werven. Mocht zich onverwachts iemand
aandienen, dan zullen we daar uiteraard serieus naar kijken. In ieder geval zullen we in het
najaar een nieuwe procedure starten om te proberen een geschikte kandidaat te vinden. Ik heb

de huidige interim-directeur Mariët Schilperoort gevraagd om ook na de zomervakantie
beschikbaar te zijn. Daarmee heeft zij ingestemd. Hiermee is er in ieder geval een oplossing tot
de nieuwe werving wordt opgestart.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet, Henk Mackloet, college van bestuur stichting LOGOS
Kent u misschien iemand die geknipt is voor deze interessante baan? Op de site van Stichting Logos
vindt u nog steeds de volledige situatiebeschrijving en profielschets. www.stichting-logos.nl/vacatures

Verkeersexamen
Afgelopen week hebben 18 leerlingen van de Klim Op meegedaan
aan het verkeersexamen. Allereerst werd het theoretisch examen
gedaan en daarna mochten de leerlingen op de fiets stappen om het
praktijk examen af te nemen.
En de vlag kan uit! Alle 18 leerlingen die hebben meegedaan hebben
hun diploma in ontvangst mogen nemen.
We danken de organisatie van Leerdam die dit hebben opgezet en
de ouders die als post hebben gezeten tijdens dit examen.

Finale schoolvoetballen dames groep 5/6
Het was even wachten op de dag van de finale, maar vrijdag 20 april was het
dan zover. De meiden waren er helemaal klaar voor. Met een mooi lied
kwamen alle teams het veld op en het fluitsignaal werd gegeven. Twee
strijdvaardige maar sportieve teams maakten er een mooie wedstrijd van. In
de eerste helft werd er een mooi doelpunt gemaakt door de meiden van de
Klim Op. En na de wissel kwam er van de Julianaschool geen tegendoelpunt
meer. Dus....... .De Klim Op is kampioen! En de wisselbeker komt weer terug
in de trofeeënkast. Heel erg gefeliciteerd meiden, super goed gedaan!
En de coaches bedanken we natuurlijk voor het begeleiden van de meiden!

Gevonden voorwerpen
Afgelopen weken zijn er de
broodtrommels en bakjes
school. We hopen dat deze
bij hun eigenaar. Ze staan op
bij groep 3/4.

nodige
blijven liggen op
weer terecht kunnen
de tafel in de gang

Cito toets groep 8
Afgelopen week heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Dit jaar is er voor gekozen om de toets digitaal
af te nemen. Maandagochtend zijn 9 leerlingen goed
gemotiveerd gestart. En nu is het dan afwachten welk
resultaat er uit zal komen. Maar welk resultaat er ook
uit zal komen, wij zijn nu al enorm trots op de inzet die
de groep heeft laten zien om hier zo goed mogelijk
klaar voor te zijn.

Projecten bovenbouw
Afgelopen maanden zijn er weer verschillende projecten geweest in de
bovenbouw groepen. We hebben gewerkt over de prehistorie, de
Olympische spelen, voeding en afgelopen weken over nieuw leven qua
bloemen, planten en dieren. We werken in iedere groep op eigen niveau
aan de kerndoelen en leren op een creatieve manier.
Zo werd het er een mini Olympische spelen georganiseerd in groep 6/8,
posters over de voortplanting bij bloemen en planten gemaakt in groep 7
en in groep 5 is er druk gewerkt om de bonen te laten ontkiemen en er
een vrolijke boel van te maken.
Het nieuwe project zal na
de vakantie officieel
starten en heeft het thema
‘de wereldoorlogen’.

Schoolfiets
Na de oproep voor een fiets voor op school
kregen we afgelopen week een fiets van een
gulle gever. Ontzettend bedankt hiervoor!
Hij is al vrolijk in gebruik genomen.

Agenda
 Vakantie van 21 april tot en met 6 mei
(27 april Koningsdag, 4 mei Dodenherdenking, 5 mei
Bevrijdingsdag)
 10 en 11 mei Hemelvaartsdag (de kinderen zijn vrij)
 Zondag 13 mei Moederdag
 20 mei 1e Pinksterdag
 21 mei 2e Pinksterdag (kinderen zijn vrij)
 17 juni Vaderdag
 De Glasstadmars wordt dit jaar op zaterdag 26 mei gelopen.
Informatie over inschrijven e.d. volgt direct na de vakantie.

Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas- en meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2019

22 oktober 2018 – 26 oktober 2018
24 december 2018 – 4 januari 2019
25 februari 2019 – 1 maart 2019
19 april 2019 – 3 mei 2019
30 mei 2019 – 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli 2019 – 30 augustus 2019

