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Beste ouders en verzorgers,
Het is vandaag 1 december en dat betekent de start
van de feestmaand vol activiteiten en evenementen.
December is ook de maand van het Licht. Het is deze
dagen vaak donker en koud en dus tijd voor de
verwarming en de kaarsjes. Je ziet al steeds meer
kerstbomen en lichtjes verschijnen in huiskamers,
tuinen en op balkons. Ook de winkels zijn feestelijk
versierd met allerlei lichtjes en kerstartikelen.
Voor ons betekent Kerst ook de geboorte van het
Koningskind. Jezus, geboren in een kribbe om ons tot voorbeeld te zijn. U zult
dat straks tijdens de Kerstviering weer met ons gaan meemaken.
Nu maken we ons eerst op voor het Sinterklaasfeest. De hele school is al dagen
in de weer om een goede oplossing te vinden voor het ‘Sint-probleem’. Wie is er
geschikt en wie is niet geschikt om dit jaar onze (hulp)Sinterklaas te zijn. We
zullen dat allemaal gaan meemaken op dinsdagochtend 5 december. Uiteraard
bent u samen met uw jongere kind(eren) daar van harte voor uitgenodigd.
Terugblik
-In november hebben we gewerkt aan het thema ‘wonen’. Het was leuk te zien
hoe alle groepen verschillend met het thema zijn omgesprongen. Er werden
huizen en meubelen getimmerd, hutten gebouwd, presentaties verzorgd en veel
gesproken en gewerkt over ‘wonen’. Op donderdag 23 november jl. was de
afsluiting, waarbij de kinderen hun ouders/verzorgers mochten rondleiden door
hun klas en de andere groepen.
-Afgelopen week hebben wij met ouders/verzorgers (en kinderen) gesprekken
gevoerd. We hebben gesproken over leermoeite, maar ook over leerplezier en de
mate waarin kinderen zich ontwikkelen. Dank u wel voor steeds weer de
openheid en kwetsbaarheid die wij steeds in de gesprekken mogen ervaren. Wij
waarderen enorm uw vertrouwen in ons. Wij hopen het gestelde vertrouwen ook
waar te maken, iedere dag weer opnieuw.
De ouders en kinderen van groep 8 hebben inmiddels het voorlopig schooladvies
besproken. Zo kunnen zij zich wat gerichter voorbereiden op de keuze voor een
school voor Voortgezet Onderwijs.
-Groep 1 en 2 zijn afgelopen dinsdag op bezoek geweest in het Pietenhuis van
het Heerenlanden College. Op de website kunt u via een link een impressie zien
van deze middag.

-Groep 6/8 is op bezoek geweest bij de ouderen in het Emmahuis. De kinderen
hebben samen met de ouderen Groot Ganzenbord gespeeld. Het is mooi om te
zien hoe jong en oud een middag samen kunnen optrekken.
Vooruitblik
-Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. Deze dag is er een
continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school blijven eten en om
14.00 uur uit zijn. ‘s Morgens start de school gewoon om half 9. Alle
ouders/verzorgers zijn welkom om binnen te komen en samen met ons de
aankomst van Sinterklaas mee te maken. Na afloop staat de thee/koffie klaar.
-Op dinsdag 12 december is de school (vanwege de grote onderwijsstaking)
gesloten.
-Op donderdag 14 december gaan we koekjes bakken en daar krijgen de
kinderen ook een opdracht bij.
-Op woensdag 20 december wordt het Kerstfeest gevierd in de Pauluskerk.
Ouders/verzorgers, broers en zussen en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. De viering is van 19.00-20.00 uur. U ontvangt hiervoor later nog een
aparte uitnodiging.
-Op donderdag 21 december starten we een uurtje later. De deuren gaan dan
om 9.20 uur open! Deze dag gaan we ook kerststukjes maken.
-Op vrijdag 22 december zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
Sinterklaas
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het ‘heerlijk
avondje’ weer aangebroken. Afgelopen week konden
alle kinderen hun schoen zetten en vonden
woensdagochtend een lekkere traktatie in de vorm
van een chocoladeletter in hun schoen. De kinderen
uit groep 1 en 2 zijn dinsdagmiddag onverwachts naar
het Pietenhuis van het Heerenlanden geweest.
Aankomende dinsdag is het dan zover.
Alle kinderen komen ‘s morgens op de gewone tijd de
klas in. De deuren gaan zoals gebruikelijk om 8.20
uur open. Om half 9 gaan we per groep naar de grote hal. Ouders kunnen daar
bij binnenkomst direct naar toe.
We zullen daar Sinterklaas verwelkomen……..tenminste….als hij komt?
Na afloop van de ontvangst staat er koffie/thee en
wat lekkers klaar voor de ouders/verzorgers. De
kinderen gaan met hun juf naar hun eigen groep
voor het vervolg van het Sinterklaasprogramma.
Om 10.00 uur verzorgt de ouderraad een extra
traktatie in de vorm van wat snoepen en iets te
drinken.
Omstreeks 12 uur gaan wij gezamenlijk met de
kinderen eten. De kinderen nemen zelf een lunch
(eten & drinken) mee. De ouderraad heeft ook hier
een extra verrassing in de vorm van een broodje (knak)worst. Wanneer uw kind
genoeg heeft aan 1 broodje tussen de middag, dan hoeft u alleen extra drinken
mee te geven.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij!

Langs deze weg wil ik graag alle hulpouders, vrijwilligers en de ouderraad
bedanken voor de organisatie van dit jaarlijkse kinderfeest. Het is mooi om te
zien hoe hard er achter de schermen wordt gewerkt en hoeveel de kinderen er
van genieten.
Tevredenheidspeiling
U heeft kortgeleden een mail ontvangen met een link naar een vragenlijst. Wij
willen graag zien hoe u over onze school denkt. U heeft ook een mail
ontvangen met een inlogcode. U kunt deze vragenlijst nog invullen tot 17
december aanstaande. Kunt u niet inloggen of heeft u geen mail ontvangen,
wilt u mij dat dan even laten weten. Alvast bedankt!
Kerst
Na de Sinterklaas gaan wij direct over naar de
Kerstperiode. Ook hier zijn alle voorbereidingen al in
volle gang. Op woensdagavond 20 december vindt de
Kerstviering plaats in de Pauluskerk. Het belooft een
geheel andere kerstviering te worden dan
voorgaande jaren. Het Kerstverhaal staat centraal,
maar ook elementen van deze tijd zijn in de viering
verwerkt. Ook zullen we andere kerstliederen zingen.
Uiteraard hopen we dat u ook van deze vorm weer
kunt genieten en we verwachten u en alle andere
belangstellenden bij het Kerstfeest van de Klim Op.
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 5 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

Sinterklaasfeest (continurooster 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

