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Beste ouders en verzorgers,
Deze nieuwsbrief bevat algemene informatie, maar ook de zo lang verwachte info over de
groepsindeling en bezetting in het komende schooljaar voor zover nu bekend. Leest u de inhoud eerst
eens rustig door en denk er over na, over wat het betekent voor uw kind bijvoorbeeld, maar ook voor
u als ouders/verzorgers. Weet daarbij dat we dit alles de afgelopen weken als team intensief en
zorgvuldig met elkaar hebben afgewogen en het belang van de kinderen daarbij steeds centraal stond.
Ik hoop op uw begrip voor onze keuzes. Heeft u toch vragen, zorgen of ideeën? Loop dan gerust a.s.
maandag bij me binnen of stuur een mailtje naar directie.klimop@stichting-logos.nl, dan maken we
een afspraak. Vriendelijke groet, mede namens het team,
Mariët Schilperoort
Directeur a.i.

En zo blijven dan geloof, hoop en liefde,
deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
1 Corinthiërs 13:13

Vol verwachting…..maar eerst wat persoonlijke berichten
In welke groep, met welke onderwijsgevende en met welke klasgenootjes gaat mijn kind komend
schooljaar werken, leren en spelen? Die vraag wordt hierna zo veel als op dit moment mogelijk is
beantwoord. Maar daaraan voorafgaand vragen we eerst uw aandacht voor een drietal persoonlijke
berichten uit het team:
 Bericht van juf Denise

Na een periode van bijna 16 jaar gewerkt te hebben als leerkracht op CBS Klim Op neem ik aan het
einde van dit schooljaar afscheid. Ik heb besloten de overstap te maken naar CBS Koningin Wilhelmina
in Leerdam waar ik na de zomervakantie zal starten. Het is voor mij altijd een stille wens geweest om
les te geven op de school waar ik zelf als kind een fijne basisschooltijd heb gehad. De mogelijkheid om
daar als leerkracht te gaan werken deed zich onlangs voor en ik heb ervoor gekozen om deze nieuwe
stap te zetten. Ik heb altijd met veel plezier op CBS Klim Op gewerkt en via deze weg wil ik graag
iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Ik wens u, de kinderen en de school alle goeds voor
de toekomst. Met vriendelijke groet, Denise Peterusma


Bericht van juf Liselotte

Vanaf ingang van het nieuwe schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn op de Klimop. Na een fijne
periode van 10 jaar op school, is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Vanaf na de
zomervakantie zal ik starten op de Wilhelminaschool in Leerdam. Met veel voldoening en plezier kijk ik
terug op al mijn heerlijke momenten samen met de kinderen in de verschillende groepen die ik heb
gehad. Ik dank alle ouders/verzorgers voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben om met jullie
kinderen te mogen werken. Alvast een hele fijne zomervakantie!
Vriendelijke groet, Liselotte van de Water



Bericht van juf Janneke

Na de zomervakantie zal ik niet meer werken op de Klim Op. Ik heb de keuze gemaakt om op een
school te gaan werken in Den Haag. Ik kom oorspronkelijk uit het Westland en ik wilde op termijn
weer terug naar het westen van het land om te wonen en te werken. Het is mij gelukt om een andere
school te vinden waar ik na de zomervakantie zal starten. Ik kijk terug op drie gezellige en leerzame
jaren die ik heb gewerkt op de Klim Op. Allemaal heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat ik heb
gekregen om te werken met de kinderen. Ik heb genoten van alle kinderen die ik heb mogen
begeleiden. Het zijn ‘superkinderen’ op de Klim Op!!!!!! Ik wens dan ook iedereen heel veel succes
volgend schooljaar om met deze ‘superkinderen’ te gaan werken.
Janneke Voskamp

Groepsindeling
U heeft nu kennis genomen van de interne personele veranderingen. Daar zult u vast wel even
verbaasd over zijn, dat is logisch, en misschien zelfs wat verdrietig of bezorgd. Zo is het ook in het
team gegaan. We begrijpen de keuzes van ieder persoonlijk, maar gaan hen ook enorm missen
uiteraard, het zijn alle 3 zeer gewaardeerde collega’s!
Tegelijkertijd moeten we vooruit kijken richting
komend schooljaar, dat is onze opdracht. Dat hebben
we zorgvuldig gedaan, als team en in overleg met de
MR. We zijn gekomen tot de volgende groepsindeling.
Lees vooral ook de toelichting hier onder.
Groep 1

Kathrin ten Napel****

alle dagen

Groep 2

Greetje Steijgerwalt en
Leanne Sleeuwenhoek

3 dagen
2 dagen

Groep 3

Vacature*
Liesbeth Swaanen

4 dagen
1 dag

Groep 4

Mariëtte Westerink**
-zie toelichting**

eerst 3 dagen, dan 4
eerst 2 dagen, dan 1

Groep 5/6

Hanneke van der Pol
Vacature*

2 dagen
3 dagen

Groep 7/8

Suzan Ouwerkerk
Liesbeth Swaanen***

5 dagen
2 dagen

Toelichting
* We zijn achter de schermen inmiddels al ver gevorderd met de wervingsprocedure. We
hebben gesprekken gevoerd met 2 kandidaten die zelf hebben aangeven graag naar CBS de Klim Op
te willen overstappen. Eén van hen komt uit de talentenpool van Logos, de andere kandidaat komt van
buiten Logos. Beiden beantwoorden aan de criteria die het schoolbestuur stelt rond identiteit, hebben
veel ervaring en krijgen positieve referenties mee van hun huidige leidinggevende. Aangezien we nog
in gesprek zijn over de arbeidsvoorwaarden kunnen we, uit oogpunt van zorgvuldigheid, hun namen
op dit moment nog niet noemen, we verwachten dat eind volgende week wel te kunnen doen.
**Juf Mariëtte is gelukkig weer zover hersteld dat ze nu al af en toe een groep een hele dag
begeleidt. Op advies van de bedrijfsarts start zij na de zomervakantie met 3 dagen voor de groep. We
hebben meneer Jaap gevraagd de overige 2 dagen in te vullen. Hij heeft dit in overweging genomen,
daarover ook volgende week meer.
*** Juf Suzan werkt ook komend schooljaar de hele week, juf Liesbeth zal 2 dagen met haar
samenwerken, zodat op een aantal dagdelen in de week de groepen 7 en 8 apart les kunnen krijgen.
****De kandidaat die de kleine groep 3 naar verwachting zal gaan begeleiden zal daarnaast
ook de supervisie hebben over de algemene gang van zaken in de, eveneens kleine, groep 1 en daarbij
nauw samenwerken met Kathrin ten Napel, dit is inmiddels met hen al voorbesproken.

- Elk kind heeft op deze manier een vaste en ervaren onderwijsgevende die ook aanspeekpunt voor
hun ouders is.
- Ook zullen de collega’s van de groepen 1 tm 4 net als dit schooljaar de komende tijd veel
samenwerken, dat is dit jaar heel goed bevallen.

Bericht uit de Medezeggenschapsraad
Op woensdag 30 mei is de MR weer bij elkaar geweest om te vergaderen. Tijdens deze MRvergadering werd er kennisgemaakt met onze directrice en werden er zeer uiteenlopende
onderwerpen besproken. Onder andere over :
• De bijscholing van de leerkrachten.
• De prognoses voor het komende schooljaar met betrekking op het aantal leerlingen (heeft grote
invloed op de groepsindeling).
• De mogelijkheden qua groepsindeling en leerlingenaantal per groep.
• Evaluatie lopende trajecten.
• Terugkoppeling vanuit het team en de ouderraad.
• De algemene zaken in & om de school.
• Werken aan het in stand houden van een positief schoolklimaat.
• Verandering van samenstelling MR.
Als MR zijn wij zeer verheugd dat onze directrice voor langere tijd bij ons op de Klim Op actief
aanwezig zal zijn. Inmiddels heeft iedereen Mariët Schilperoort al kunnen leren kennen en waarderen
als een (interim-)directrice die uitermate serieus en correct te werk gaat, en daarbij passen termen als
integer, kordaat en empathisch.
Mede gezien de veranderende groepsindeling en het verminderen van het aantal groepen, en hierdoor
dus ook het aantal leerkrachten beschikbaar voor deelname aan zowel OR als MR, zal de
Medezeggenschapsraad voortaan uit 4 personen bestaan. 2 namens het team en 2 namens de
oudergeleding. Het is momenteel nog onbekend wie er namens het team deel zullen gaan uitmaken
van de MR. Namens de ouders zijn dit Jerry Mostert (voorzitter) en Jan van Hooidonk (tevens
afgevaardigde naar OR).
Voor vragen, reacties en suggesties is de MR is bereikbaar via mr.klimop@stichting-logos.nl of via de
oranje MR brievenbus in de hal. Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk aanspreken.

Activiteitenagenda
3 juli schoonmaakavond, we kunnen nog wel wat ‘handjes’
gebruiken!
4 juli doorschuifochtend en wenochtend nieuwe leerlingen
4 juli avond laatste OR- en MRvergadering van dit jaar mét
gezellige afsluiting
11 juli team gaat samen na schooltijd lunchen,
’s avonds afscheidsbijeenkomst groep 8
13 juli laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00u vrij

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

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

