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Iedere morgen mogen we weer kinderen begroeten die met een glimlach de school in
komen! Leuk om te zien! Door weer en wind komen ouders en kinderen naar school, de
laatste tijd zelfs regelmatig door de sneeuw! Ondanks dat het wel eens behoorlijk koud was,
hebben we op school ook kunnen genieten van de sneeuw.
De laatste tijd hebben de kinderen hard gewerkt aan de CITO toetsen. Iedereen heeft zijn
talenten weer goed gebruikt! Complimenten hoor!
Iedereen bij ons op de Klim Op is de moeite waard ! Wat je ook scoort of wat je prestaties
ook zijn:

Schoolontwikkeling
Terugblik studiedag
Op 16 januari hebben we een studiedag gehad met alle medewerkers van LOGOS. We
hebben op verschillende manieren inspiratie opgedaan om ons onderwijs nog beter te
maken. Er is aandacht geweest voor muziek, het brein van kinderen, betrokkenheid van
leerlingen in de les, het gebruik van computers en nog veel meer. Het was een leerzame dag!
Methode Spelling

Inmiddels werken we een aantal weken met de
nieuwe methode voor het vak Spelling. We zijn blij
dat de kinderen de werkwijze van de methode goed
oppakken.
De woorden zijn verdeeld in categorieën en daarbij
zijn picto’s gemaakt. Hiernaast zijn er een aantal te
zien.
Voor de ei en au woorden zijn een posters gemaakt,
in de rap zijn de woorden bij de poster te horen.

Personeel
Welkom
Na de kerstvakantie is juf Marieke in groep 5/6 komen werken op de donderdag en vrijdag.
Sinds deze week werkt juf Marit een dag in de week in groep 4.
We wensen hen een leuke tijd bij ons op school!
Juf Nanine
Juf Nanine is drie keer in de week op school. We vinden het fijn dat we haar weer regelmatig
zien!
Vacature
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief te lezen was, is er nog steeds een personeelstekort. Ook
wij merken dat op school. Het is heel ingewikkeld om invallers te krijgen.
Mocht u nog invallers kennen, we horen het graag!
Onderwijs
Gym
De gymlessen voor groep 5-6 kunnen gelukkig weer doorgang vinden op maandag. Meester
Nick geeft deze lessen. We hopen u z.s.m. te kunnen melden dat de gymlessen voor de
vrijdag ook weer kunnen doorgaan.
Lezen
De eigenwijs prijs is de christelijk kinderjury. Elk jaar tussen februari en april kunnen
kinderen de aangemelde boeken lezen. Inmiddels hebben we op school de boeken binnen
en wordt er in groep 5- 8 druk gelezen. We zijn benieuwd welke schrijver er dit jaar de
Eigenwijsprijs zal gaan winnen!
Wilt u er meer over lezen:
https://christelijkekinderboeken.nl/category/kinderboeken-prijzen/eigenwijsprijs/

Muzieklessen in groep 4-5
In groep 4 en 5 zijn er op woensdag muzieklessen vanuit de Bazuin. Elke les heeft een ander
thema, voor de kinderen steeds weer een leuke verrassing! Er is al gewerkt met ritmes,
trompetten en het notenschrift.

MR
MR
Op woensdag 6 februari 2019 vergadert de MR weer.
Schoolreis
Schoolreis
Dit schooljaar willen we graag op schoolreis met de groepen 1 t/m 6. Waar we heen gaan
met de verschillende groepen en wat de kosten zijn, dat hoort u later. Groep 7/8 gaat dit
jaar niet op schoolreis, maar op schoolkamp.
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

Talententuin
Doe gratis mee met het circus!
Het circus komt naar Leerdam! Op 6 en 13 februari kunnen de
kinderen uit groep 1 t/m 4 allerlei ‘kunstjes’ leren van de circusdocenten van Circus
Rotjeknor. In twee opeenvolgende lessen gaan de
kinderen aan de slag met verschillende circus technieken, zoals: ballopen, koorddansen,
jongleren en acrobatiek. Ze kunnen lekker bewegen, hun fantasie gebruiken en leren om
met elkaar samen te werken. Voor deze circuslessen is het wel noodzakelijk om aan te
melden, want het aantal plaatsen is
beperkt. Inschrijven kan via de volgende links https://samendoen.expert/activiteit/circusgroep-1-2/
of
https://samendoen.expert/activiteit/circus-groep-3-4/.
Tot in februari!
Sport- en cultuurcoaches SamenDoen

Schoolvoetbal
Schoolvoetbal
Helaas kunnen we nog niet bekend maken op welke middagen de meisjes en jongens teams
spelen. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Voor de voorjaarsvakantie
hopen we dit te horen. De speelmiddagen zijn:
-6 maart (Leerdam sport)
-13 maart (LRC)
-20 maart (Leerdam Sport)
-27 maart en 2 april uitloopdata
-Finales 12 april (LRC)
Stroopwafelactie

Stroopwafelactie
In het voorjaar van 2020 hoopt de Klim Op
25 jaar te bestaan. We willen dan natuurlijk
een leuk feest kunnen organiseren. Ook is er
een aanvulling op de voetbalkleding nodig.
Reden voor een leuke actie! Alle kinderen
hebben een brief over de stroopwatfelactie
meegekregen met een bijbehorende
intekenlijst.
We hopen dat u mee wilt helpen om deze actie tot een succes met maken. De OR wil graag
de intekenlijsten in ontvangst nemen op 18, 19 en 20 februari om 8.30 uur in de hal van de
school. Veel succes alvast!
Leuk spelen op het plein!
Leuk spelen op het plein!Er is flink gesnoeid in de bomen achter het plein. Ook zijn er
verschillende bomen omgezaagd. Wat een geluk voor ons, want de kinderen kunnen leuk
spelen met de stukken hout en stammetjes!

Fysiotherapie op de Klim Op!
Fysiotherapie
Als school hebben we een presentatie gehad van "Kids in beweging" Deze oefentherapeuten
zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar, met een
motorische ontwikkelingsachterstand.

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

18-22 februari 2019
22 februari 2019
6,13,20 en 27 maart 2019
12 april 2019
28 maart 2019 en 27 juni 2019
29 maart 2019

Vriendelijke groet,
Team Klim Op

In deze week zijn de oudergesprekken, u
wordt uitgenodigd door de leerkracht
Rapporten worden uitgedeeld
Schoolvoetbal
Finale
Kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn om 12 uur
uit i.v.m. een studiemoment
Groepsfoto groep 8

