Nieuwsbrief
Nummer 6, 4 april 2019

Als u de school binnenloopt hoort u dat er al druk geoefend wordt voor
onze Paasviering! Het Paasfeest is een heel belangrijk christelijk feest in
het christelijk geloof. We vieren met Pasen dat Jezus opgestaan is uit de
dood, op de derde dag na de kruisiging.
Hieronder een van de paasliedjes die we gaan zingen tijdens onze
paasviering op school:

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest
om wat Hij heeft gedaan.

Dus zing ik:
Hij heeft de dood
overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Wij vieren feest

Hij stierf, maar dit is het
wonder:

omdat Jezus weer leeft.

Hij leeft in eeuwigheid!

Jezus is opgestaan!

Halleluja, prijs de Heer!
Prijs zijn grote naam!
En zing ik:
Halleluja, prijs de grote
Koning!
Jezus is opgestaan!

Welkom op school!

Welkom op school!
In maart is Eliana bij ons op school gekomen, we wensen haar veel plezier op school!
Schoolontwikkeling

Terugblik studiedag
Op 2 april hebben we een studiedag gehad op school. We hebben met de muziekschool nagedacht
over de invulling van de toegewezen muzieksubsidie. Er zijn mooie plannen gemaakt om het
muziekonderwijs nog beter en aantrekkelijker te maken met een nieuwe methode. Daarnaast zullen

we ook een aantal projecten gaan doen met de kinderen en een muziekdocent. U hoort daar
uiteraard meer van als het zover is!
Als team hebben we ook gewerkt aan onderdelen van het schoolplan voor de komende vier jaar, het
werk verdelingsplan en de formatie. Aan het einde van de dag hebben we geluisterd naar een
presentatie van een nieuwe leesmethode. Het was een intensieve, maar ook productieve dag!
Methode Taal
Zoals u weet proberen we op school een nieuwe taalmethode uit: Taal STAAL. De methode werkt in
thema’s. Zo werkt groep 4 aan het thema “Lekker”, groep ⅚ aan het thema “Ziekenhuis” en groep ⅞
aan het thema “Strips.”
We zullen nog even doorgaan met deze methode om een goed beeld te krijgen.
De methode heeft naast boeken en werkschriften ook software bij de thema’s die we kunnen uit
proberen.

Leerlijnen
De groepen 1-3 volgen op dit moment een cursus over de leerlijnen. Hierdoor kunnen we ons
onderwijs nog beter afstemmen op de ontwikkeling van de kinderen!
Personeel

Groep 5-6
In groep 5-6 werkt juf Talitha tot aan de zomervakantie op maandag, juf Hanneke op dinsdag en
woensdag en juf Marieke op donderdag en vrijdag.
Juf Nanine
Juf Nanine werkt alweer 3 hele morgens op school met groepjes kinderen. We zijn blij dat het de
goede kant op gaat!
Nieuw schoolgebouw
Nieuw schoolgebouw
Zoals u wellicht weet, komt er een nieuw schoolgebouw voor onze school. Het gebouw / Kind
centrum zal in de nieuwe wijk “Broekgraaf” komen te staan. In dat gebouw komen ook de
Wilgenhoek en de SKCN. Op dit moment is er nog geen werkgroep gestart waar we input van ouders
nodig hebben. Mocht dat zover zijn, dan hoort u dat zo snel mogelijk.

Helaas zijn er nog geen tekeningen of ontwerpen die we kunnen laten zien, zo ver is het nog niet.
Zodra we iets met de ouders kunnen delen, dan doen we dat zeker!
Mocht u al ideeën hebben voor het nieuwe gebouw, dan horen we dat natuurlijk graag! Alleen maar
fijn als ouders met ons meedenken!
Musical Kinderhart

Musical Kinderhart
Op 11 april mogen de groepen 3-8 komen kijken bij de musical
Kinderhart in Het Dak. Een aantal leerlingen van onze school
speelt zelfs mee in de musical! Een paar weken geleden
hebben deze groepen snoepjes geknutseld voor het decor.
We zullen met de kinderen naar Berenschot lopen. Om
ongeveer 14.30 uur kunnen de kinderen daar worden
opgehaald.
Als uw kind zelf naar huis mag vanaf Berenschot, wilt u dat dan aangeven bij de leerkracht?
We hebben er zin in!
Afsluiting thema in groep 3!

Afsluiting thema in groep 3!

Groep 3 heeft het thema: ‘gezellig samen eten’
afgesloten door met de hele klas tosti’s te eten! Het was
een geslaagde afsluiting!

Lezen – 1 aprilgrap

Lezen
Het is natuurlijk ontzetten belangrijk dat kinderen veel lezen. In groep 4 hebben de kinderen een
leesring meegekregen om een weekend mee te lezen. De leesring zou registreren hoeveel dat ieder
kind zou lezen. Bijna alle kinderen hebben kilometers gelezen, goed gedaan!
Toch bleek op maandag 1 april dat de juf een grap had uitgehaald, de leesring registreerde helemaal
niets… Toen de juf de resultaten op het bord liet zien, stond er: 1 april!

PBS

PBS
Zoals u waarschijnlijk wel weet, werken we als school met PBS.
Maandagmorgen heeft groep 2 een toneelstukje opgevoerd
om twee regels te herhalen. De regels die deze maand extra
aandacht krijgen zijn: Ik ruim alles op, dan is de school weer
top en Ik loop en ben rustig op de gang! Knap gedaan groep 2,
we hebben genoten van jullie toneelstukjes!

Formulier verlofaanvraag

Verlofaanvraag
Op de site staat sinds deze week onder het tabblad “Schoolinfo” het formulier voor verlofaanvraag.
Uiteraard is het formulier ook op school verkrijgbaar!

Versterking gezocht voor hetluizencontrole team

Versterking gezocht voor de luizencontrole groep
Wie vindt het leuk om het luizencontrole team te versterken? Het is een gezellige enthousiaste
groep ouders! U kunt zich aanmelden bij Mariska Mathilde of juf Yvonne.

MR

MR
Tijdens de laatste vergadering van de MR op 20 maart 2019 bespraken we de volgende zaken:
- Hoe kunnen we de ouders meer betrekken bij informatie omtrent de school? Hierover
meer informatie in de nieuwsbrief.
- personele zaken
- protocol schorsing en verwijdering. De laatste aanpassingen zijn verwerkt.
MR geeft goedkeuring.
- PBS: de regels worden weer herhaald in de klassen.
- Als MR willen we ons meer profileren, we hebben nagedacht wat een passende manier zou
zijn.

Bericht vanuit de OR

Nieuws vanuit de OR
In de afgelopen vergadering zijn de taken van penningmeester en secretaresse verdeeld. Joyce wordt
secretaresse en Liane wordt penningmeester. Ook zijn de diverse activiteiten besproken.
Wij denken met veel plezier terug aan de pannenkoekendag. Het was heel gezellig met de opa’s en
oma’s. Hierbij willen wij nogmaals de bakkers
bedanken. En de Jumbo voor het sponsoren van
het pannenkoekenmeel en stroop en suiker. Er was
genoeg!
Op 12 april hebben we de koningsspelen. Wij hopen
dat we weer op uw hulp kunnen rekenen.
Wij willen nog een aantal ouders/verzorgers
herinneren dat de ouderbijdrage nog niet is
betaald. Wilt u dit per omgaande over maken op
NL55ABNA 060 89 04 945 t.n.v. CBS de Klim Op.
De Ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind. Kinderen na 1 januari instromen betalen voor dit
schooljaar €10,00
Mocht u om wat voor reden dan ook niet kunnen betalen wilt u dit dan bespreken met de directeur,
Mariska Mathilde. Wij kunnen altijd een oplossing bedenken.

Open middag

Open middag
U heeft vast al gelezen over onze open middagen op 9 en 10
april. Nieuwe ouders en kinderen zijn van harte welkom om een
kijkje te komen nemen tussen 13 en 14 uur. De hele school is in
bedrijf en we hopen dat er veel ouders en kinderen een kijkje
komen nemen! In de bijlage vindt u de uitnodiging nogmaals.
Hallo allemaal! Dit is onze school De Klim Op.
Wees welkom op onze open middag. Wij
laten jullie graag de school zien! De koffie en
thee staat voor jullie klaar.
Samen doen
Ook de komende periode zijn er weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd door Samen doen.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

https://samendoen.expert/wp-content/uploads/2019/03/Samen-Doen-flyer-activiteitenmeivakantie.pdf

Schoolvoetbal

Schoolvoetbal
Wat is er goed gespeeld met schoolvoetbal! We zijn trots op
alle teams! Zoals u kunt zien op de poster hieronder, staan
de jongens van groep 7-8 in de finale op koningsdag!
Hieronder de planning:
15.00 uur - poort open
15.15 uur - algemene presentatie alle teams
15.30 uur - finale meisjes 2de klasse: Juliana - Juliana
De winnende Leeuwinnen The Flying Tigers

15.30 uur - finale jongens 2de klasse: Juliana - Floris Radewijnz
De Gucci Gang Robin Hood
16.00 uur - prijsuitreiking 2
de klasse meisjes en jongens en uitreiking FairPlay Cup
16.15 uur - finale meisjes 1ste klasse: Juliana - Floris Radewijnz
De Rode Leeuwinnen De Feeën
16.15 uur - finale jongens 1ste klasse: De Hobbitstee - De Klim Op
De Wolven De Hyena’s
16.45 uur - prijsuitreiking 1ste klasse meisjes en jongens
Koningsspelen

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen georganiseerd.
In elke groep beginnen we met het koningsontbijt. In de onderbouw worden er verschillende spellen
worden gedaan en de bovenbouw zal een atletiekprogramma volgen.
We zoeken nog verschillende ouders of grootouders die willen helpen op die dag. Wilt u het
doorgeven aan de leerkracht van uw kind als u wilt helpen of het eerder meegegeven strookje
inleveren?
Logopedie in de school!

Logopedie in de school
Vanaf vrijdag 5 april ’19 is er de mogelijkheid om uw kind op school
onder schooltijd naar de logopedist te laten gaan. De logopediste
werkt bij ons op school met uw kind, u mag daarbij aanwezig zijn,
maar dat hoeft niet altijd.
Mocht u willen aanmelden, laat het weten bij een van de
leerkrachten of de directeur.

Fysiotherapie op de Klim Op!

Fysiotherapie
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er
binnenkort fysiotherapie mogelijk zou zijn op de
Klim Op. Inmiddels is de fysiotherapeut gestart op
school. U kunt nog steeds aanmelden.
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

Vrijdag 5 april 2019
Dinsdag 9 april 2019
Woensdag 10 april 2019

Vrijdag 12 april 2019
Donderdag 18 april 2019
19 april – 3 mei 2019
6 mei 2019
Woensdag 8 mei 2019
27-29 mei 2018
29 mei 2019

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur

Vanaf vandaag is er logopedie op school
mogelijk!
13.00 – 14.00 uur, open middag voor nieuwe
ouders en kinderen.
13.00 – 14.00 uur, open middag voor nieuwe
ouders en kinderen.
Schoolondersteuningsteam
Koningsspelen
Finale schoolvoetbal
Paasviering en paaslunch op school
Vakantie
Weer naar school
MR vergadering
Schoolkamp groep 7-8
Schoolreisje groep 1 t/m 6

