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Beste ouders en verzorgers,
Terwijl ik deze nieuwsbrief maak, realiseer ik mij dat dit mijn laatste nieuwsbrief
voor de Klim Op zal zijn. Toen ik 4,5 jaar geleden mijn entree maakte, wist ik
wat er van mij verwacht werd. Ik wilde graag de verbinding zijn tussen kinderen,
ouders/verzorgers, team en iedereen onderling. Daarnaast ben ik aan de slag
gegaan om het onderwijs op de Klim Op te verbeteren. Met een nieuw
schoolgebouw in het vooruitzicht, wetende dat de klus nog niet voltooid is, sta ik
aan de vooravond van mijn afscheid.
Langs deze weg wil ik alle kinderen, ouders/ verzorgers en collega’s enorm
bedanken voor de afgelopen jaren. Er is veel gebeurd. We hebben dieptepunten,
maar ook hoogtepunten gekend. Ik zal altijd met warme gevoelens terugdenken
aan deze mooie bijzondere school in Leerdam-West.
Om ervoor te zorgen dat de continuïteit blijft bestaan, heb ik een goede
overdracht geschreven voor de interim-directeur en de nieuwe directeur (na de
zomervakantie). Mariet Schilperoort heb ik leren kennen als een lieve vrouw en
een zeer kundige directeur. Zij is in staat om vertrouwen en duidelijkheid te
geven, er te zijn voor kinderen en ouders/verzorgers en het team verder op hun
weg te helpen en te ondersteunen.
Het team is momenteel al in gesprek met LOGOS om op tijd de zoektocht te
starten naar de juiste directeur. Deze nieuwe directeur mag dan verder bouwen
op de neergezette fundamenten en de school begeleiden naar een mooie
nieuwbouwlocatie tussen Leerdam-West en Broekgraaf in.
Ik dank jullie voor het gekregen vertrouwen en jullie openheid en wens jullie nog
mooie jaren en bovenal Gods zegen toe op de Klim Op. Het gaat jullie goed!
Voorstellen Mariet Schilperoort
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Basisschool Klim Op,
Vanaf begin maart tot de zomervakantie mag ik als
interim-directeur leiding geven aan de Klim Op. Graag
stel ik me daarom in deze nieuwsbrief alvast aan u voor.
Mijn naam is Mariet Schilperoort. Ik ben in dienst van
B&T-organisatieadvies te Amsterdam, dit is een
adviesbureau specifiek voor het onderwijs. Van daar uit
help ik scholen en schoolbesturen bij
samenwerkingsvraagstukken, onderzoek doen, het
oplossen van problemen of het vergroten van de kwaliteit
van het onderwijs. Samen met mijn man woon ik in
Bussum, onze 2 zonen zijn inmiddels volwassen, één
woont in Amsterdam en de ander in Utrecht. We hebben

een kleinzoon van 2 jaar en zijn in blijde verwachting van een kleindochter in
mei. Ik zal meestal op maandag en donderdag aanwezig zijn. Vorige week heb
ik tijdens de studiedag al kennis gemaakt met de onderwijsgevenden en andere
medewerkers van de school en heeft meneer Grasmeijer mij wegwijs gemaakt in
de dagelijkse gang van zaken. Het team en ik volgen de komende maanden
zoveel mogelijk het programma zoals al is afgesproken. Ik vind het elke keer
weer een voorrecht om op een nieuwe school aan het werk te gaan. Mijn hart
ligt bij kinderen en hun ontwikkeling. Ik werk daarom graag mee aan hoe de
school uw kinderen het best daarin kan begeleiden. Wilt u mij eens persoonlijk
spreken, dan kan dat natuurlijk. U bent van harte welkom. Graag tot 5 maart!
Afscheid juf Babs
In een aparte brief heb ik de ouders en verzorgers van groep 5 en groep 7
geïnformeerd over het vertrek van Babs van Herreveld. De Klim Op kan haar (na
de zomervakantie) helaas geen toekomst bieden. Daarom heeft Babs
gesolliciteerd en een baan gevonden. Zij gaat vanaf 1 maart a.s. fulltime werken
in een kleutergroep in Vianen. Wij willen Babs bedanken voor haar inzet in het
afgelopen jaar. Zij heeft ons veelvuldig uit de nood geholpen. Uiteraard wensen
wij haar heel veel succes toe in haar nieuwe klas.
Op vrijdag 23 februari (na schooltijd) kunt u nog even binnenlopen en afscheid
van Babs nemen.
Schoolmaatschappelijk werk
Wij hebben afgelopen weken veel vragen gekregen over ‘die mevrouw die
donderdagochtend altijd in de gang de ouders begroet’. In eerdere
nieuwsbrieven heb ik u geïnformeerd over een unieke samenwerking tussen
onze school en schoolmaatschappelijk werk.
Hennie Vink kent de school al een aantal jaren en is betrokken bij de ouders en
de kinderen. Op donderdagmorgen is zij aanwezig voor vragen of opmerkingen.
Zo kunnen leerkrachten Hennie voor schooltijd om advies vragen. De ouders en
verzorgers van de Klim Op kunnen met al hun vragen ook bij Hennie terecht.
Hennie is iedere donderdagochtend beschikbaar van 8.20 tot 8.40 uur.
Terugblik februari
In februari heeft juf Suzan de adviesgesprekken gevoerd met de kinderen en
hun ouders/verzorgers van groep 8. Zij zijn nu druk bezig met het zoeken naar
de juiste vervolgschool in het Voortgezet Onderwijs.
Afgelopen woensdag heeft u het rapport ontvangen van uw zoon of dochter.
Naast de beoordelingen en opmerkingen heeft u ook de CITO-uitslag ontvangen.
Wanneer u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind, maakt u
dan zo spoedig mogelijk een afspraak met de leerkracht. U kunt uiteraard ook bij
de leerkracht terecht voor uitleg over het CITO-formulier.
Aankomende week nemen we afscheid van meester Kenneth. Ouders/verzorgers
kunnen op maandag t/m woensdag even binnen komen lopen. De kinderen
nemen donderdagmiddag afscheid. Vrijdag is Kenneth niet meer op school
aanwezig.

Vooruitblik maart
In maart staat de pannenkoekendag op het programma en gaan we op weg naar
Pasen. Op donderdag 29 maart is onze Paasviering in de grote hal voor alle
kinderen van onze 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
Ma 19 feb t/m do 22 feb
Vr 23 feb

Afscheid meester Kenneth
Afscheid juf Babs

Ma 26 februari t/m vrijdag 2 maart Voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Vrijdag 16 maart
Donderdag 29 maart
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

Eerste werkdag Mariet Schilperoort
Luizencontrole (onder voorbehoud)
Pannenkoekendag (overblijf)
Paasviering (continurooster tot 14.00 uur)

