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Beste ouders en verzorgers,
De laatste weken van dit schooljaar zijn ingegaan. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat er
weer veel is om dankbaar voor te zijn,dat zijn we dan ook!

Met blijdschap geven wij kennis…...!
...van het resultaat dat de leerlingen van groep 8 dit jaar hebben behaald op de
Cito-eindtoets. De score voor 2018 is 532,9, een nette voldoende dus.
Een compliment aan het hele team is hier zeker op z’n plaats!

Glasstadmars
Afgelopen zaterdag stond de jaarlijkse Glasstadmars op het programma. De Klim Op was
flink vertegenwoordigd en viel goed op in de rode
school T-shirts. Vol enthousiasme werd de
wandeltocht gestart en met de vrolijke drumband
voorop liepen we lekker in de maat. Na een gezellig
defilé langs de burgemeester gingen de 2 groepen
uit elkaar. Ieder z’n eigen afstand, maar allemaal
met hetzelfde doel: gezellig de eindstreep
behalen. En dat is zeker gelukt!
Groep 1/2 feliciteren we met de prijs voor ‘mooiste
groep’ en alle wandelaars bedanken we voor de
warme, maar zeker gezellige tocht.

Overige toetsen
In deze weken worden in alle groepen de toetsen afgenomen. Een goede nachtrust helpt!

Bericht vanuit de ouderraad
Vorige week hebben wij weer een vergadering gehad als ouderraad, hierin hebben we de
laatste activiteiten geëvalueerd. Hierbij zijn positieve dingen naar voren gekomen en
hebben we ook kritisch gekeken naar dingen die we de volgende keren eventueel op een
andere manier aan kunnen pakken, zoals bijvoorbeeld in de communicatie naar ouders toe.
Verder hebben we een aftredend OR-lid. Evan de Vries gaat het niet meer redden om in de
ouderraad plaats te blijven nemen i.v.m. drukte op zijn werk. Dit vinden wij spijtig maar
we begrijpen zijn keuze wel en willen hem dan ook hartelijk danken voor de tijd en inzet
in de periode dat hij in de ouderraad heeft gezeten. Wij hebben inmiddels voor het
komende schooljaar 2 nieuwe OR-leden die zich aangemeld hebben, hier zijn wij erg blij
mee. De nieuwe leden zijn:
● Elise Schaaij, moeder van Caitlynn uit groep 1 en Kimberly uit groep 2/3
● Jolanda Labee, moeder van Sam uit groep 3/4
Als er vaders of moeders zijn die het leuk lijkt om ook plaats te nemen in de ouderraad
dan horen wij dit graag. Als u meer informatie zou willen wat betreft de taken kunt u ons
daar altijd op aanspreken.
Wij als ouderraad wensen een ieder nog een fijne laatste periode van dit schooljaar!
Schooltijden komend schooljaar
Weet u het nog? Komend schooljaar gaan we ook op de Klim Op starten met een
continurooster. De kinderen hebben dan alle dagen van de week, dus ook op woensdag, les
van 08.30u tot 14.15u. Alle kinderen eten ook op school samen met de leerkracht.

Groepsindeling
We krijgen al wat vragen over de groepsindeling en bezetting van komend schooljaar. We
begrijpen goed dat u daar benieuwd naar bent. We zijn momenteel als team de opties voor
de indeling aan het overwegen. Ook zijn we in gesprek over wat elke groep nodig heeft en
over wat iedere collega graag doet en goed kan. Deze puzzel is dan ook nog niet af. Zodra
er meer duidelijkheid is zullen we u natuurlijk hierover informeren.
School-kinderfiets
We hebben een reserve-kinderfiets op school, helaas met een lekke achterband. Wie wil de
band voor ons plakken?
Activiteitenagenda
- 18 tot en met 21 juni Kamp groep 8
- 22 juni groep 8 vrij
- 3 juli schoonmaakavond
- 4 juli doorschuif- en wenochtend nieuwe leerlingen
- 13 juli laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00u vrij
- Eerste schooldag 27 augustus
Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas- en meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2019
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oktober 2018 – 26 oktober 2018
december 2018 – 4 januari 2019
februari 2019 – 1 maart 2019
april 2019 – 3 mei 2019
mei 2019 – 31 mei 2019
juni 2019
juli 2019 – 30 augustus 2019

