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Kerst
Kerst
Wat een prachtig kerstfeest hebben we mogen vieren met z’n allen! Wat fijn dat u er
was.
Het thema was: Gewoon, heel bijzonder! Iedere groep heeft een mooie bijdrage
geleverd, complimenten!
Groep 5-6 zong het lied Goed Nieuws! Een prachtig lied om nog eens te lezen en
over na te denken. Wat mogen we dankbaar zijn voor dit Goede Nieuws!
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren

En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt

Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed

Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd

Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei

Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen
Schoolontwikkeling

Methode Spelling
Als school hebben we gekozen voor een
nieuwe methode voor het vak Spelling. De
methode heet STAAL. We starten na de
kerstvakantie met deze nieuwe methode en
hopen dat de leerlingen er nog beter mee
leren spellen.

U was gewend om huiswerk mee te krijgen voor het vak Spelling. Door de nieuwe
methode vervalt dat. U krijgt dus geen huiswerk meer mee voor Spelling.
Studiedag 16 januari 2019
Alle medewerkers van heel Logos komen bij elkaar voor een inspirerende studiedag.
We praten met elkaar over het onderwijs van ‘morgen’ en hoe je daar vorm aan
geeft. We staan met elkaar voor een nieuwe koers. Dit heeft ook alles te maken met
de koers- en schoolplanontwikkeling dit schooljaar. Op deze vragen hopen we
antwoorden te vinden:
➤ Welke collectieve ambitie zie jij voor jouw onderwijs van morgen?
➤ Sluit jouw onderwijs aan op een snel veranderende samenleving?
➤ Wat betekent dat voor jou als professional?
Personeel
Afscheid juf Mariet
Op woensdag 19 december was juf Mariet
Schilperoort, de interim directeur, voor het laatst bij
ons op school. Alle groepen hebben haar iets
gegeven wat ze zelf gemaakt hebben. Ook kreeg ze
in iedere groep een aantal bloemen, die bloemen
samen vormden een prachtige, fleurige bos.
We wensen juf Mariet alle goeds en zijn haar
dankbaar voor alles wat ze voor De Klim Op gedaan
heeft.
Juf Nanine
Juf Nanine hoopt na de vakantie een aantal momenten per week op school
werkzaamheden te kunnen doen buiten de groep. Van lieverlee zal ze dit verder
uitbreiden. We hopen dat het snel de goede kant op gaat.
Vacatures
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief te lezen was, is er nog steeds een
personeelstekort. Ook wij merken dat op school. Het is heel ingewikkeld om invallers
te krijgen.
Na de vakantie kunnen we melden dat juf Hanneke bereid is om deze week op
maandag, dinsdag en woensdag te werken. Dank je wel juf Hanneke! Voor de
donderdag en vrijdag tot eind maart 2019 hebben we juf Marieke gevonden, hartelijk

welkom juf Marieke! Voor de maandag zijn we nog wel op zoek naar een vaste
oplossing.
In groep 4 zal juf Mariette op maandag de groep lesgeven. Zij zal deze week 4 dagen
werken. We laten u weten op welke dag er een andere leerkracht voor de groep
staat.
Mocht u nog invallers kennen, we horen het graag!
Onderwijs
Gym
De gymlessen van groep 5-6 zijn al een aantal keer niet doorgegaan, doordat er
geen leerkrachten met gymbevoegdheid gevonden konden worden op de dagen dat
gym op het rooster stond. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een
oplossing. Als het echt helemaal rond is, dan laten we dat weten.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wat fijn dat er de laatste weken al diverse kinderen
zijn aangemeld die na hun vierde verjaardag bij
ons op school hopen te komen. Mocht u een
aanmeldingsformulier willen hebben, laat het
weten. Het is voor ons van belang om te weten
hoeveel kinderen er naar onze school komen.
Samen doen
Activiteiten in de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie worden er weer verschillende
activiteiten georganiseerd. In de bijlage vindt u een
planning. Voor de activiteiten moet u wel aanmelden. Veel
plezier alvast!
Training Positief Opvoeden
Training Positief Opvoeden
Wat is Positief opvoeden in de pittige jaren?
Positief opvoeden in pittige Jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in
de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Ouders leren in de training hoe ze het gedrag van hun
kind op een positieve manier kunnen veranderen. Kinderen versterken zo hun

sociale vaardigheden en leren beter om te gaan met hun boosheid. In
wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van het programma aangetoond in
veel verschillende landen, waaronder Nederland.
Voor wie is Positief opvoeden in de pittige jaren?
De training is bedoeld voor alle ouders
in de gemeente Vijfheerenlanden, die
graag ondersteuning willen bij het
opvoeden. De training richt zich op
jonge kinderen die druk, dwars of
opstandig gedrag vertonen. Hierbij kunt
u denken aan niet luisteren, boze
buien, ruzie maken en over alles in
discussie gaan.
Hoe ziet de training eruit?
De training wordt in groepsverband gegeven. Er zijn 14 wekelijkse bijeenkomsten
van twee uur. Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld en krijgt u veel
informatie. We bespreken veel verschillende situaties en er wordt ook geoefend.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: spelen met je kind, prijzen en belonen,
grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Oppas voor jonge kinderen is
mogelijk.
Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich aanmelden door te bellen naar het Sociaal Team Vijfheerenlanden,
Henny Vink (06-46119843) of Laura Middag (06-46137911). U kunt ook een mail
sturen naar sociaalloket@vijfheerenlanden.nl. Zet in de mail uw naam,
telefoonnummer en de naam van de training die u wilt volgen.
Voor verder informatie, zie de bijlage!
Kalender
Maandag 7 januari 2019
Dinsdag 8 januari 2019
Woensdag 9 januari 2019
Woensdag 16 januari 2019

De school begint weer om half 9, hartelijk
welkom!
Luizencontrole
Ouderavond voor de ouders van groep
5-6, inloop 19.45 uur, start 20.00 uur.
Alle kinderen zijn vrij

Vriendelijke groet en een goede vakantie gewenst!
Team Klim Op

