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Beste ouders en verzorgers,

Genoeg

Ik jaag door het leven met een onrust in mijn kop.
Want het gras is altijd groener bij die ander verderop.
Ik jaag door het leven, want ik leg de lat te hoog.
Mijn hoofd vol idealen, maar de afstand is te groot.
Wanneer ben ik tevreden, wanneer heb ik genoeg.
Wanneer leer ik eens rusten van mijn eindeloos gezwoeg.
Wanneer leer ik aanvaarden, dat ik kostbaar ben
Van waarde, gewoon zoals ik ben.
In deze dolgedraaide maatschappij is presteren dat wat telt.
Wie heeft de mooiste praatjes, wie heeft het meeste geld.
Soms kijk ik om me heen en voel de eenzaamheid en pijn.
Want vaak wil ik iemand wezen, die ik nooit zou kunnen zijn.
Leer mij danken voor het z
 onlicht, voor de bloemen in de wind.
Heel eenvoudig, v
 ol vertrouwen als een kind.
Personeelszaken
Op dit moment is juf Hanneke aan het re integreren. In de aankomende
weken zult u merken dat Hanneke op dinsdag en woensdag steeds vaker de
lessen zal gaan draaien in groep 5. Dat betekent dat juf Babs op die dagen
andere activiteiten zal gaan doen. Wanneer juf Hanneke weer volledig
hersteld is, zullen wij u daarover weer informeren.

Terugblik augustus/september
-Op 30 augustus was de informatieavond. Op deze avond heeft meester
Kenneth de algemene lijnen van de school gepresenteerd en samen met de
aanwezige ouders/verzorgers gekeken naar de toekomst. De leerkrachten
hebben aan de ouders/verzorgers uit hun groep gepresenteerd welke items
aankomend schooljaar van belang zijn. Voor de afwezigen vindt u in de bijlage
de presentatie van meester Kenneth.
-Op woensdag 6 september was er een geslaagd kleuterfeest voor de kinderen
uit de leerjaren 1 en 2. Wij zagen blijde gezichten en heel veel kinderen
hadden op deze dag hun verkleedkleren aangedaan. We hebben prinsessen en
superhelden gezien en nog veel meer.
-Op vrijdag 8 september gingen de kinderen uit de leerjaren 3 en 4 naar
Ouwehands Dierenpark in Rhenen en de kinderen uit de leerjaren 5 t/m 8 naar
Attractiepark Duinrell in Wassenaar. Het was een hele gezellige, maar ook een
hele natte dag. De regen kwam met bakken naar beneden en er moest
regelmatig worden gescholen. De meeste kinderen hadden daar geen last van
en gingen ondanks de regen vrolijk deze dag door.
Wat fijn dat de ouderraad de kosten voor de lunch op zich heeft genomen.
Daardoor konden we de kosten van het schoolreisje zo laag mogelijk houden.
Een klein minpuntje was de late terugkomst van de bovenbouw op school. De
bus was om 15.45 uur vanuit Wassenaar vertrokken, maar kwam in een lange
file terecht op weg naar school. Uiteindelijk waren ook deze kinderen om
18.00 uur weer terug in Leerdam.
-In de afgelopen twee weken hebben de leerkrachten ouder-kind-leerkracht
gesprekken gevoerd. Tijdens dit gesprek konden ouders/verzorgers en
kinderen aangeven wat zij van dit schooljaar verwachten. We weten nu
gezamenlijk waar we de aankomende periode aan kunnen werken.
-De clinics van Samen Doen zijn gestart. In de groepen 3 t/m 8 staan de
onderdelen hockey en dansen centraal.
-Afgelopen week werden de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 getrakteerd op
een pauzehap. Diverse producten werden aan de kinderen voorgelegd als een
gezond alternatief voor de snacks die zij normaal meenemen voor in de kleine
pauze.

Vooruitblik oktober
-Op woensdag 4 oktober heeft de school een studiedag in Tiel. De kinderen
hebben deze dag geen school.
-Zoals al eerder vermeld is de school ook dicht op donderdag 5 oktober. Het
bestuur van LOGOS heeft de scholen opgedragen de deuren dicht te houden. Op
deze manier kunnen zij in vrijheid een keuze maken om te gaan staken of niet.
-Op donderdag 5 oktober is ook de ‘dag van de leraar’. Traditioneel geeft het
bestuur aan alle leerkrachten een traktatie (in de vorm van taart) en lovende
woorden. Het zal  dit jaar iets anders verlopen.
-In de week voor de herfstvakantie besteden wij aandacht aan de jaarlijkse
Kinderboekenweek. De opening is op dinsdag 3 oktober en we sluiten donderdag
12 oktober de Kinderboekenweek weer af. Het thema is ‘Bibbers in je buik’.
Kinderboekenweek is een initiatief om het lezen bij kinderen te bevorderen.
-Ook in oktober worden de clinics hockey en dansen van Samen Doen in de
groepen 3 t/m 8 vervolgd.
-Op de vrijdag voor de herfstvakantie (13 oktober) komt de schoolfotograaf.
Verderop treft u meer informatie aan.

Schoolontwikkeling
Op de informatieavond bent u geïnformeerd over de schoolontwikkeling. Eén van
onze speerpunten dit eerste half jaar is het rekenonderwijs. We werken
inmiddels met de nieuwe methode Getal en Ruimte Junior. Nog belangrijker is de
manier hoe onze rekenlessen nu zijn opgebouwd.
Iedere les heeft een doel, die begint met ‘Ik kan ……’, zodat de kinderen weten
wat ze gaan leren en waar de instructie over gaat. Tijdens de instructie wordt
het stappenplan (de strategie) aan de kinderen uitgelegd en ingeoefend. Tijdens
de verschillende instructievormen gaat het dan over de rekenmanier en veel
minder over het goede antwoord.

Het uiteindelijke doel is dat kinderen in een onbekende situatie het stappenplan
kunnen toepassen. En dat wordt weer getoetst tijdens de CITO-toetsen in
januari en juni. Onze methodiek voor de instructie heet het ‘Effectieve Directe
Instructiemodel’.
We zijn inmiddels ook gestart met het spellingonderwijs. Ook hier wordt
hetzelfde instructiemodel toegepast. Een belangrijk weetje is dat het visualiseren
van woorden bij iedereen effect heeft op het verbeteren van het foutloos kunnen
schrijven van woorden. BLOON is daar een mooi oefenprogramma voor. Dit
kunnen de kinderen ook thuis doen.

Schoolfotograaf
Het is weer zover, de schoolfotograaf komt op vrijdag 13 oktober foto’s maken.
Dit schooljaar worden er groepsfoto’s, individuele foto’s en broertjes/zusjes
foto’s gemaakt. Op deze vrijdag (13 oktober) is er geen gymnastiek.
Het schema is als volgt:
-Op vrijdagmorgen worden eerst alle groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt
van de kinderen uit groep 1, groep 2/3, groep 3/4, groep 5 en groep 7.
-Tussen 11.15 en 12.00 uur worden foto’s gemaakt van broertjes/zusjes.
-Op vrijdagmiddag worden de foto’s gemaakt van groep 6 en groep 8.
-Tussen 14.00 en 15.45 uur worden weer foto’s gemaakt van broertjes/zusjes.
U kunt ook broertjes/zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten samen met
hun broer of zus laten fotograferen.
Hoe maakt u dat kenbaar?
1-Aankomende maandag (2 oktober) hangt er in de grote hal een intekenlijst. U
kunt dan invullen op welk tijdstip u graag in aanmerking wilt komen voor de
broertjes/zusjes foto. Er zijn beperkte plaatsen per tijdstip. Let op! Het gaat
alleen om kinderen. Familiefoto’s (incl vader, moeder, grootouders of andere
volwassenen) worden niet gemaakt.
2-Kathrin en Kenneth zullen op vrijdag 6 oktober de indeling maken en via een
brief aan u communiceren op welk tijdstip u aanwezig moet zijn voor het maken
van deze foto.

3-U kunt kiezen uit de volgende tijdstippen:
11.15-12.00 (kinderen uit groep 1 en 2)
14.00-15.45 uur (kinderen uit groep 3 t/m 8)
4-Houdt u er rekening mee dat dit de vrijdag voor de herfstvakantie is!

Schoolzwemmen
In de allereerste nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over het schoolzwemmen.
Inmiddels zijn de gesprekken tussen besturen (directies), gemeente en het
zwembad afgerond. Alle verantwoordelijkheden zijn verduidelijkt en de
afspraken zijn aangescherpt. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het
welbevinden en de veiligheid in het zwembad. Dat betekent dat er duidelijke
afspraken gemaakt zullen worden met de kinderen en dat de leerkracht ingrijpt
wanneer er een onveilige situatie ontstaat. Dat kan betekenen dat een zwemles
wordt afgebroken of dat een leerling tijdelijk wordt uitgesloten van
zwemonderwijs.

Wij zitten nog wel met de vraag of het zwemonderwijs tijdens schooltijd moet
plaatsvinden. Hoort het wel bij de taak van de scholen? Hierover gaan de
besturen dit schooljaar in gesprek met de gemeente.
Vanaf aankomende maandag gaat groep 4 zwemmen op de maandagmiddag. De
betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd. Na de kerstvakantie gaan wij
opnieuw bekijken of er gestart gaat worden (vanaf de voorjaarsvakantie) met
het zwemmen in groep 3. Wij raden de ouders/verzorgers van groep 3 aan om in
ieder geval zelf de zwemlessen (buiten schooltijd) op te starten.
Schoolfruit
Ook dit jaar doen wij weer mee met het uitdelen van schoolfruit. Drie keer per
week krijgen de kinderen ‘s middags extra fruit (en groente). Deze schoolactie
wordt volledig gesubsidieerd uit de middelen van het Europees Platform.

Rivas
Ieder schooljaar worden de 5- en 6-jarigen en de 10- en 11-jarigen door de
verpleegkundige en of de schoolarts onderzocht. Voorafgaand wordt er aan u
gevraagd een vragenlijst in te leveren. Dit gaat voortaan digitaal. Op onze
website kunt u lezen hoe dat werkt. Wanneer uw kind hiervoor wordt
opgeroepen, zal Rivas u tijdig informeren.
Maatschappelijk werk
Na de herfstvakantie zal schoolmaatschappelijk werk op onze school
inloopspreekuur houden. Op donderdagmorgen tussen 8.20-8.40 uur zijn Hennie
en/of Chris op school aanwezig om ouders/verzorgers te ondersteunen bij al hun
vraagstukken m.b.t. (de opvoeding van) hun kind. Heeft u vragen, spreek ze
gerust aan. Zij zullen in de entree van de onderbouw te vinden zijn.
Tot slot
In deze nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Heeft
u nog vragen en/of opmerkingen, loop dan even bij mij binnen of mail
directie.klimop@stichting-logos.nl.
Agenda aankomende periode
Dinsdag 3 oktober
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober
Ma 16 t/m vr 20 oktober
Dinsdag 24 oktober
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

Opening Kinderboekenweek
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Stakingsdag (alle kinderen zijn vrij)
Sluiting Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Luizencontrole (onder voorbehoud)

