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Beste ouders en verzorgers,
Er zijn een aantal zaken die ik deze week nog graag even onder uw aandacht
zou willen brengen.
Kijkavond ‘wonen’
In de afgelopen 2 weken hebben de kinderen gewerkt aan
het thema ‘wonen’. Er is getimmerd, gezaagd, gebouwd en
hard gewerkt aan huizen, gebouwen en andere vormen
waarin kan worden gewoond. Ook is er gekeken naar wat
er bij wonen nog meer komt kijken.
U bent van harte uitgenodigd om op donderdag
23 november samen met uw (klein)zoon of (klein)dochter naar de kijkavond te
komen. Uw (klein)kind zal u dan rondleiden en laten zien wat hij of zij heeft
gedaan en gemaakt in de afgelopen periode.
De deuren gaan open om 18.45 uur en duurt tot 19.45 uur.
We hopen dat u tijd heeft om samen met uw (klein)kind mee te komen.
Uiteraard zijn opa’s, oma’s en andere belangstellenden ook van harte welkom.
Zoals u gewend bent, verzorgt de ouderraad weer koffie en thee deze avond.
Tevredenheidspeiling
Iedere twee jaar houdt de school een tevredenheidspeiling. Wij willen dan
graag weten hoe u denkt over de school en het onderwijs op de Klim Op.
Deze week ontvangt u een mail met daarin een ‘link’. Deze ‘link’ brengt u naar
de opgestelde vragenlijst.
Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen.
Enerzijds is het fijn om uw waardering te lezen, anderzijds helpt het ons om
feedback en kritisch kanttekeningen om te zetten in
nieuwe acties.
U heeft tot woensdag 13 december 2017 om de
vragenlijst in te vullen. Daarna wordt deze peiling
afgesloten.
Ook de kinderen in de groepen 4 t/m 8 mogen hun
mening geven over school. Zij vullen de
vragenlijsten in op school.
Oudergesprekken
Inmiddels hebben alle leerkrachten de ouder(kind)gesprekken gepland. De
meesten hebben de ouders/verzorgers de gelegenheid gegeven om via een
intekenlijst in te schrijven. Heeft u nog geen afspraak staan, neemt u dan
even contact op met de leerkracht van uw (klein)kind.

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar besteden wij weer veel aandacht aan het Sinterklaasfeest.
-Zoals u al eerder hebt gelezen is er op vrijdag 24 november een
Pietenmorgen voor de kinderen uit groep 1 t/m 4. Uiteraard mogen de
kinderen verkleed komen.
-Op maandag en dinsdag mogen de kinderen een schoen/pantoffel
meenemen. Dinsdagavond 28 november gaan we de ‘schoen’ dan ook echt
zetten. Ik ben benieuwd of er woensdag een verrassing in zit.
-Op dinsdag 5 december heeft Sinterklaas het voornemen om onze school
weer te komen bezoeken. Alle ouders/verzorgers zijn hierbij
ook van harte welkom. Het ontvangst zal dit jaar in de grote
hal zijn. Na afloop van het ontvangst is er voor de
ouders/verzorgers koffie of thee en wat lekkers.
-Nog even een reminder: dinsdag 5 december is een
continurooster van kracht. Dat betekent dat er school is van
8.30-14.00 uur. De kinderen nemen hun eigen lunch mee en
blijven over met de leerkracht.
-Tijdens de ochtendpauze trakteert de ouderraad op een
broodje knakworst. Uiteraard mogen de kinderen ook hun eigen eten en
drinken meenemen.
Stakingsactie 12 december
U heeft vandaag een brief ontvangen over de stakingsactie van 12 december.
Kort gezegd, de school is op 12 december gesloten en de ouders moeten zelf de
opvang voor hun (klein)kind(eren) verzorgen. Wanneer het kabinet voortijdig
met een duurzame oplossing komt, zal er gewoon les worden gegeven.
De motivatie en uitvoerige uitleg leest u in een aparte informatiebrief.
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
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

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

