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Beste ouders en verzorgers,

Het is het echt zover, de laatste schooldag is voorbij, de zomervakantie begint en dit schooljaar is
alweer ten einde. Voor de één betekent dit een nieuw begin. Zo ontvangen we een aantal nieuwe
leerlingen en 2 nieuwe collega’s. Voor de ander is dit een moment van afscheid en overstap naar
een nieuwe leer-en/of werkplek, bijvoorbeeld voor onze 8e-groepers. Alle kinderen, hun ouders en
verzorgers, maar zeker ook de collega’s gaan genieten van wat vrije tijd en welverdiende rust, want
er is weer hard gewerkt op de CBS Klim Op. We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een
behouden terugkeer toe!

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Liedboek, 416:1)
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar treft u de meest actuele informatie aan zoals de
bezetting van de groepen en info over de
jaarkalender.
Afscheid groep 8
Met een spetterende show, waarin we
samen ver in de toekomst keken, hebben
de leerlingen van groep 8 afscheid genomen.
We wensen hen allemaal een fijne tijd toe
in het voortgezet onderwijs. We gaan ze
natuurlijk missen, en hopen dat ze nog
zomaar eens langs komen om te vertellen
hoe het met hen gaat!

Dank, dank, dank!
Het team bedankt hierbij alle ouders en verzorgers
die zich als vrijwilliger hebben ingezet
voor CBS Klim Op!!

Jaarplanning en kalender

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een vernieuwde jaarkalender. In de kalender staat ook de
benodigde informatie over de gang van zaken op de Klim Op. Nog niet álle activiteiten staan
vermeld. Dit komt omdat we daar op dit moment nog geen zekerheid over hebben, zoals de
schoolreis, het kamp en dergelijke. We gaan er vanuit dat dit in de eerste schoolweek duidelijk is.
Op dat moment krijgt u ook per gezin een papieren exemplaar van de kalender uitgereikt.
De vakanties en studiedag staan wel vast en deze zijn dan ook genoteerd in de kalender.

Afscheid collega’s

Tijdens een gemeenschappelijke lunch bij de
Lingehoeve hebben we afgelopen
woensdagmiddag als team afscheid genomen van
onze stagiaires en ook van juf Janneke, Juf
Liselotte en juf Denise.
Het was goed dit zo samen te doen op een rustige
plek in een landelijke omgeving. Er zijn mooie
woorden gesproken, wat traantjes geplengd,
cadeaus uitgewisseld, én vooruit gekeken.
Vandaag hebben we ook nog even meneer Dinand
in het zonnetje gezet. Groep 5 heeft een heel
leuke tijd met hem gehad.

Welkom collega’s!

Onze nieuwe collega’s stellen zich graag even aan u voor!
● Ik ben Nanine Riemens. Ik ben mijn onderwijsloopbaan
begonnen in Zeeland. Sinds zes jaar woon ik in Leerdam
en heb ik op verschillende scholen in de omgeving langdurig
invalwerkzaamheden gedaan.
Met ingang van dit schooljaar start ik in groep 5/6 op de
CBS Klim Op. Voor mij een nieuwe uitdaging waar ik
veel zin in heb. Op maandag, dinsdag en vrijdag sta ik
voor de klas en op de andere dagen zorg ik voor onze
twee dochters. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken. Ik
vind het leuk om te lezen en ik geniet ervan om lekker buiten
bezig te zijn en de omgeving wandelend of op de fiets te
verkennen. Ik hoop er samen met u een mooi en leerzaam
schooljaar van te maken.

● Ik ben Nadia Gertenaar en woon met mijn vriend en
dochtertje van 21 maanden in Leerdam. Ik heb meerdere jaren
op een basisschool in Gouda gewerkt in de groepen 1-2, 3, 5 en 7.
Vanaf komend schooljaar zal ik als groepsleerkracht werkzaam
zijn op CBS Klim Op. Ik ga vier dagen lesgeven in groep 3 en zal in
samenwerking met juf Kathrin de supervisie hebben over groep 1.
Tijdens de ‘doorschuifochtend’ heb ik al kennis mogen maken
met de nieuwe kinderen van groep 3. Ik kijk met veel
enthousiasme uit naar een leerzaam en leuk nieuw schooljaar!
Het is voor mij extra bijzonder om op de Klim Op te mogen
werken, omdat ik als kind ook op deze school heb gezeten!
Tot ziens! Nadia Gertenaar

Groepsindeling 2018 -2019
Groep 1

13 lln

Juf Kathrin

Groep 2

23 lln

juf Greetje (ma, wo, vr)

Juf Leanne (di, do)

Groep 3

12 lln

Juf Nadia (ma, di, wo, do)

Juf Liesbeth (vr)

Groep 4

24 lln

Meester Jaap (ma, di)

juf Mariëtte (wo, do, vr)

Groep 5/6

8 en
17 lln

Juf Nanine (ma, di, vr)

Juf Hanneke (wo, do)

Groep 7/8

12 en
17 lln

Juf Suzan (ma, di, wo, do, vr)

juf Liesbeth (wo, do)

Overige medewerkers
Intern begeleider: Corinne van Drenth (maandag, vrijdag en woensdag om de week)
Onderwijs-en schoolondersteuning: Yvonne Slomp (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Administratief medewerker: Geeske Mulder (maandag en vrijdag)
Directeur a.i.: Mariët Schilperoort

Verslag vanuit de Medezeggenschapsraad
Op donderdag 28 juni en op woensdag juli zijn er MR-vergaderingen geweest. Hierin kreeg met name
de groepsformatie en de invulling van de vacatures een grote rol. Ook werd stilgestaan bij het vertrek
van diverse leerkrachten. Vanuit de MR willen wij juf Denise, juf Liselotte en juf Janneke hartelijk
bedanken voor hun inzet en alles wat ze voor de Klim Op gedaan hebben.
Tegelijkertijd zijn we erg verheugd dat er twee erg enthousiaste en bekwame juffen zijn, die ons met
ingang van het nieuwe schooljaar komen versterken. En uiteraard zijn we blij dat meester Jaap ook na
de zomervakantie weer bij de Klim Op werkzaam zal zijn.
Omtrent de groepsformatie heeft de MR via meerdere kanalen vernomen van de ontstane commotie
en wij hebben er alle vertrouwen in dat deze indeling van de groepen met de daaraan gekoppelde
leerkrachten het best mogelijke is. Zeker gelet op de leerlingaantallen per groep en het beschikbare
budget.
Tijdens de laatste MR-vergadering van dit schooljaar, hebben we afscheid genomen van Jeremy van
Meeuwen en juf Denise. Beiden nogmaals bedankt voor alle inzet en positieve invloeden ten behoeve
van de MR.
Het komende schooljaar zal met de nieuwe leerkrachten en bovenal het nieuwe lesrooster voor
iedereen een hernieuwde start worden. Namens de MR iedereen een hele fijne vakantie gewenst.

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.

Voorbereidingen continurooster

Komend jaar staat het dan echt te gebeuren. Het continurooster
heeft ondertussen vorm gekregen. We starten iedere dag om 8:30
uur. De deur gaat om 8:20 uur open.
Er zal een plek zijn waar de leerlingen hun spullen voor de
ochtendpauze en de middagpauze kunnen neerzetten. Dat zal

duidelijk worden op de eerste dag van het schooljaar. De groep heeft iedere dag op hetzelfde
moment de pauze.In de ochtend gaan de kinderen even naar buiten samen met hun
groepsleerkracht. Voor de lunchpauze is tijd met de leerkracht om te eten en een moment waarop
de groep naar buiten gaat voor lekker wat beweging. Op dat moment is er onderwijspersoneel en
een aantal ouders aanwezig die bij de leerlingen zijn. De leerkracht heeft op dat moment
lunchpauze. De school gaat iedere dag om 14:15 uur uit.
Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas- en meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2019

22
24
25
19
30
10
22

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

Eerste schooldag 27 augustus 2018

