Nummer 5, 4 maart 2019
Vandaag zijn we weer fijn gestart na de vakantie!
Iedereen heeft kunnen vertellen over de belevenissen in de vakantie. Daarnaast hebben we ook weer
hard gewerkt en veel geleerd vandaag.
De verhalen uit de Bijbel die we deze weken vertellen
gaan over het leven van Jezus op aarde. Er zijn al
verschillende wonderen uit de Bijbel verteld in de
klassen, waar we steeds weer van onder de indruk zijn.
Prachtig om die verhalen te mogen vertellen aan de
kinderen.
En wat een wonder om te mogen weten dat God altijd
aan ons denkt!

Schoolontwikkeling

Terugblik studiedag
Op 15 februari hebben we een studiedag gehad op school. We hebben naar de resultaten van de
CITO toetsen van januari gekeken met het team en aan de hand daarvan afgesproken hoe we het
komende half jaar willen werken met bijvoorbeeld rekenen.
Daarna hebben we nagedacht over de kernwaarden van de Klim Op. Op een volgende studiedag gaan
we deze kernwaarden verder uitwerken en komen we er in de Nieuwsbrief op terug.
Ook hebben we een sterkte- zwakte analyse van de school gemaakt. Deze informatie hebben we
nodig om een nieuw schoolplan te schrijven. Een schoolplan wordt eens per 4 jaar geschreven. Aan
het einde van dit schooljaar loopt het huidige schoolplan af, vandaar dat we er nu hard aan werken.
Methode Taal
Op school zijn we op zoek naar een nieuwe Taalmethode. Binnenkort is er een presentatie van een
Taal methode. Voor we een nieuwe methode kiezen, proberen we eerst de methode uit met de
kinderen.
Personeel

Groep 5-6
In groep 5-6 werkt juf Marieke. In eerste instantie zou zijn werken tot eind maart 2019. We zijn blij te
kunnen melden dat ze langer kan blijven. Ze zal tot aan de zomervakantie op donderdag en vrijdag bij
ons in groep 5-6 werken.
Juf Nanine
Juf Nanine is drie keer in de week op school. Regelmatig werkt juf Nanine met groepjes kinderen.
Lezen

LEGO StoryStarter

In groep 4 en 5-6 is de “bieb op
school” langs geweest met een
les LEGO StoryStarters.
Met LEGO StoryStarter bouw je je
eigen stripverhaal met LEGO. Je
werkt samen aan een eigen
verhaal. Dit verhaal bouw je
vervolgens met de speciale LEGO
elementen. Je bouwt
verschillende scènes op de LEGO
bouwplaten.

PBS

PBS
Zoals u waarschijnlijk wel weet, werken we als school met PBS. Vanmorgen heeft groep 7-8 een
toneelstukje opgevoerd om de pleinregels weer even op te frissen. Knap gedaan groep 7-8!

MR

MR
Verslag 28 november 2018
Op 28 november kwam de MR bij elkaar voor de tweede vergadering van dit
schooljaar.
We spraken over de volgende onderwerpen:
- Taken binnen de MR
- Aanpassingen van de schoolgids. De MR stemt in met de aanpassingen
- Inspectiebezoek van 29 oktober. Fijn dat het een positief bezoek was.
- Personele zaken in groep 4 en 5/6.
- Benoeming voor de arrangementen.
Verslag 6 februari 2019
Op 6 februari kwam de MR voor de derde keer dit schooljaar bij elkaar.
We bespraken de volgende onderwerpen:
- Personele zaken in groep 4 en 5 / 6
- Protocol schorsing en verwijdering Er is al een protocol onacceptabel
gedrag. Volgende keer komt het pestprotocol aan bod.
- aanmelding nieuwe leerlingen. Vanuit LOGOS komen er nieuwe
aanmeldingsformulieren.
- Partners in education: ouderbetrokkenheid op school.
- Werkplan MR
Mocht u in contact willen komen met de MR, hierbij ons mailadres: mr.klimop@stichting-logos.nl
Bericht vanuit de OR

Bericht vanuit de OR
Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe leden hebben we 3 aanmeldingen gekregen.
Joyce Kamphuis, moeder van Benjamin (groep 2) en Emma (groep 1)

Fieke Albrecht, moeder van Feamy (groep 6), Alyshia (groep 4) en Faith (groep 2)
Liane Coenraad, moeder van Naomie (groep 4) en Merilyn (groep 2)
Alle 3 hebben aangegeven dat ze enthousiast zijn om mee te doen. De ouderraad is nu compleet.
Tijdens de eerst volgende vergadering, op 12 maart wordt de taak van secretaresse en
penningmeester verdeeld. Binnenkort vind u meer informatie op de website.
Hierbij doen we ook gelijk een oproep voor hulpouders. Bij verschillende activiteiten hebben wij uw
hulp nodig. Vind u het leuk om af en toe te helpen dan kunt u zich aanmelden via
or.klimop@gmail.com. U ontvangt dan een app waar u kunt aangeven of voor een bepaalde activiteit
beschikbaar bent.
Stroopwafelactie
De kinderen hebben veel pakjes stroopwafels verkocht.
Echt ontzettend leuk. De planning is dat de pakjes
woensdag op school worden geleverd zodat we u ze
woensdagmiddag vanaf 14.00 kunt ophalen in de aula.
Ook donderdagochtend om 08.30 kunnen ze worden
afgehaald. Anders worden ze donderdagmiddag
meegegeven met de kinderen. Bij vragen kunt u contact
opnemen met or.klimop@gmail.com .
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
Ook in maart zijn er weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd door Samen doen. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar!

https://samendoen.expert/activiteit/breakdance-groep-7-8/

Op de woensdagen in april is ook al het een en ander gepland:
https://samendoen.expert/activiteiten-kalender

Schoolvoetbal

Schoolvoetbal
De speeldata van het schoolvoetbaltoernooi zijn bekend.
jongens groep 7/8: 6 maart Leerdam Sport
meisjes groep 7/8: 13 maart LRC
jongens groep 5/6: 20 maart Leerdam Sport
Finale: 12 april 2019
Koningsspelen

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen georganiseerd.
Deze leuke dag voor de kinderen kan alleen doorgaan met voldoende hulp.
Wij vragen hulp bij het Koningsontbijt en voor de spelletjes en sportonderdelen.
Binnenkort komt er meer informatie en de mogelijkheid om u op te geven.

Uitnodiging
‘Een speciale dag voor jou’
Wie:

Brussen en/of jonge mantelzorgers van 6 tot en met 12 jaar

Wat:

Brussendag / jonge mantelzorgersdag

Waar: Dokter Hiemstralaan 77 in Gorinchem
Wanneer: 13 april 2019 van 10.30 uur – 15.00 uur

Beste Brussen en/of jonge mantelzorgers,
Op zaterdag 13 april is er een Brussen- en jonge mantelzorgersdag, speciaal voor jou!
Jij hebt een speciale broer of zus, of zorgt voor een zieke ouder of familielid, maar op deze dag word
jij in het zonnetje gezet!

Het wordt een leuke dag waarop we elkaar ontmoeten, ervaringen delen en waar we zeker ook
plezier gaan maken! Hieronder kan je al een beetje zien wat we die dag gaan doen.
Hoe ziet de dag eruit?
10.30 – Welkom met wat lekkers voor ouders en kinderen
11.00 – activiteit met als thema ‘zorgen voor de ander’ (ouders vertrekken)
12.15 – pauze en lunch
13.00 – middag programma met muziek: we gaan trommelen en een rap maken!
14.30 – ontvangst ouders: hapje – drankje en misschien wel een voorstelling!
15.00 - einde

Je ouders zijn welkom bij het brengen in de ochtend. Om 14.30 uur worden ze weer verwacht en
sluiten we de dag af.
Deze dag is gratis en voor eten en drinken wordt gezorgd.
Vind je het leuk om naar de Brussen/jonge mantelzorgersdag te komen, stuur een email naar:
c.roos@driegang.nl . Vermeld even je eigen naam, adres, leeftijd en of je een brus of jonge
mantelzorger bent. Ook willen we graag weten op welke school je zelf zit en op welke school jouw
broer of zus zit.
Je krijgt na de aanmelding een bevestiging en een routebeschrijving.
Er kunnen zich 25 kinderen aanmelden voor deze dag.
Tot ziens op zaterdag 13 april!
Namens de organisatie: Carla Roos van SWV Driegang
Fysiotherapie op de Klim Op!

Fysiotherapie
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er
binnenkort fysiotherapie mogelijk zou zijn op de
Klim Op. Inmiddels is de fysiotherapeut gestart op
school. U kunt nog steeds aanmelden.

Mocht uw kind fysiotherapie nodig hebben, dan kan dat op school, onder schooltijd. U hoeft niet
steeds mee naar de behandelingen. Wilt u meer weten, dan kunt u eens kijken op de site en op
school hebben we folders liggen.
http://www.cesarinbeweging.nl/kids-in-beweging/kinderoefentherapie
Heeft u hier vragen over, kunt u ook altijd op school terecht.
Kalender

6 maart 2019
13maart 2019

Jongens groep 7-8 schoolvoetbal, Leerdam Sport
Meisjes groep 7-8 schoolvoetbal LRC

15 maart 2019

Uiterlijke inleverdatum rapporten bij de
leerkrachten
Jongens groep 5-6 schoolvoetbal Leerdam Sport
Finale schoolvoetbal
Pannenkoekendag
Kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn om 12 uur uit
i.v.m. een studiemoment
Groepsfoto groep 8
Alle kinderen zijn vrij ivm een studiedag

20 maart 2019
12 april 2019
22 maart 2019
28 maart 2019 en 27 juni 2019
29 maart 2019
2 april 2019

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur

