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Beste ouders en verzorgers,
De maand oktober is al weer ten einde gekomen. De klok staat weer op
wintertijd en dat betekent ‘s avonds sneller donker. Het jaar zit er alweer bijna
op, nog 53 dagen en dan is het Kerst, het feest van het Licht. Maar voordat het
zover is, gaan we naast de dagelijkse lessen met het project ‘wonen’ van start
en vieren we begin december het Sinterklaasfeest.
Personeelszaken
Juf Hanneke maakt goede stappen in haar re-integratietraject. Vanaf vorige
week werkt Hanneke alweer op de woensdagmorgen in groep 5. Vanaf volgende
week zal ze naast het lesgeven op woensdag ook wat lessen gaan verzorgen op
de dinsdag. Hanneke hoopt na de kerstvakantie weer volledig terug te zijn en al
haar werkzaamheden weer op te pakken.
Dat betekent dat vanaf januari Liselotte & Hanneke aanspreekbaar zijn voor de
ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen uit groep 5.
Juf Babs zal op dinsdag en woensdag worden ingezet in de andere groepen,
bijvoorbeeld wanneer een collega verlof heeft, vrij is of een cursus volgt of
verzorgd.
Terugblik
-Vlak voor de herfstvakantie hebben we een week
gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek
‘Bibbers in je buik’. Het is altijd lastig wanneer een
organisatie het thema voor de kinderboekenweek
kiest. Zowel de landelijke organisatie
‘Kinderboekenweek’, als de Christelijke hebben
gekozen voor het thema ‘bang zijn’. Helaas merk je
dat het thema een beetje aan het doel voorbij schiet.
Uiteindelijk gaat het om het plezier van boeken lezen
en niet om kinderen bang te maken. Wij zullen in de
toekomst blijven nadenken of wij het thema van de
Kinderboekenweek voor onze school geschikt vinden.
Wanneer dat niet zo is, voelen wij ons vrij om een
eigen thema te kiezen.
De voorleeswedstrijd heeft zoals gewoonlijk een
winnaar opgeleverd: Merle van Markus uit groep 7. Zij
zal onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale
voorleeswedstrijd. En wie weet…..wint Merle deze ook.

-Op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie heeft de schoolfotograaf alle
aanwezige kinderen op de foto gezet. Er zijn individuele foto’s, broer/zus
foto’s en klassenfoto’s gemaakt. Wij hebben al een korte impressie mogen
zien met daarbij de mededeling dat de foto’s onderweg zijn. Vandaag krijgt u
de bestelkaart voor de foto’s mee naar huis. Zowel de bestelling, betaling als
levering verloopt rechtstreeks via de fotograaf.
Vooruitblik
-Op maandag 13 november starten wij met het project ‘wonen’. De kinderen
zullen dan kennis en vaardigheden opdoen rondom
dit thema. Op donderdag 23 november mogen alle
kinderen met hun ouders, verzorgers en andere
belangstellenden naar school komen. De kinderen
kunnen dan laten zien wat zij in de voorgaande
weken over dit thema hebben geleerd. U bent dus bij
deze alvast van harte uitgenodigd.
-In de week van 27 t/m 30
november staan de
oudergesprekken gepland. U
wordt dan weer even bijgepraat over het gedrag,
welbevinden en ontwikkeling van uw kind(eren). Wij
nodigen alle ouders, verzorgers uit voor deze
gesprekken. Wanneer u net een gesprek hebt gevoerd
of er staat al een gesprek gepland voor binnenkort is
het niet nodig. De leerkrachten zullen u binnenkort
informeren over de gesprekken en uw aanwezigheid.
-Eind november zal de school in het teken staan van
de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest.
Verslag vanuit de Medezeggenschapsraad
Op 20 september is de MR voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar geweest.
We hebben gesproken over de trajecten die we als school hebben ingezet
(rekenen, taal/lezen, pedagogisch handelen en professionele cultuur) en het
5-gelijke dagen model. We hebben de informatieavond geëvalueerd. We hebben
het jaarplan en de speerpunten voor ons werkplan vastgesteld. We gaan ons dit
jaar vooral richten op het onderwijs verbeterplan en het 5-gelijke dagen model.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende
leden: Jerry Mostert (voorzitter), Remy van
Meeuwen en Jan van Hooidonk (afgevaardigde
OR). Namens het personeel Denise Peterusma
(secretaris en penningmeester) en Mariëtte
Westerink (afgevaardigde GMR).
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.

Website
Heeft u al eens gekeken op onze website www.klimopleerdam.nl? De website
wordt dagelijks onderhouden door Menno Sweerman en is up-to-date. Zo vindt u
daar de laatste nieuwsbrieven en alle belangrijke informatie over de school.
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
Maandag 13 november
Ma 13 t/m do 23 november
Donderdag 23 november
Ma 27 t/m do 30 november
Dinsdag 5 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

Start project ‘Wonen’
Projectperiode
Kijkavond thema ‘Wonen’
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Sinterklaasfeest (continuprogramma tot 14.00 uur)
Kerstviering in de Pauluskerk
9.30 uur start lesdag
12.00 uur start Kerstvakantie

Di 9 januari

Luizencontrole (onder voorbehoud)

Ma 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

