Nieuwsbrief
Nummer 9, juli 2019
Wat een mooie laatste schoolweek hebben we mogen beleven! We hebben de kinderen van groep
7-8 zien stralen in de musical, we hebben overblijfmoeder Maria uitgezwaaid en de andere
overblijfhulpen in het zonnetje gezet, we hebben in de nieuwe groep mogen kijken en hebben vrijdag
op het plein het schooljaar afgesloten met een mooi lied. Hieronder het refrein van het lied en een
foto. Het is fijn om te weten dat God van iedereen houdt, wie je ook bent!

Bedankt!
Bedankt!
Het schooljaar zit erop, er is hard gewerkt door de kinderen, maar ook door u als ouders. Voor veel
verschillende dingen hebben we op uw hulp mogen rekenen. Hartelijk dank daarvoor!
Afscheid overblijfmoeder Maria

Afscheid overblijfmoeder Maria
Overbijfmoeder Maria heeft afscheid genomen. We zijn Maria erg dankbaar dat ze wel 10 jaar
overblijfmoeder wilde zijn! Voor het nieuwe schooljaar kregen de kinderen nieuw speelgoed voor het
overblijven en trakteerden de overblijfjuffen op een lekker ijsje! De kinderen hebben voor de
overblijfmoeders een mooi tafelkleed gemaakt.

Musical

Musical
Wat hebben we genoten van de musical! “De Geheime gympies” was de titel van de geweldige
musical. Er is veel tijd gestopt in de voorbereidingen en er is flink gerepeteerd. Complimenten voor
iedereen!

Welkom op school en naar een nieuwe school
Welkom op school en naar een nieuwe school
Na de zomervakantie komen er in groep 1 weer een aantal nieuwe
kinderen: Tess, Mayshawn, Lyna, Vaya, Milan en Lola. In groep 3 komen
ook twee nieuwe kinderen: Elias en Vince. Welkom allemaal en we
hopen dat jullie een fijne tijd hebben op de Klim Op.
Djustin en Dylan gaan na de vakantie naar een andere school, wensen
hen daar veel onderwijsplezier en kom gezellig nog eens langs!

Eerste schooldag en spelmorgen

Eerste schooldag en spelmorgen
Op de eerst schooldag na de vakantie op 2 september wordt uw kind in de eigen groep
verwacht. Later die morgen zullen we het schooljaar gezamenlijk met de kinderen in de hal
openen.
Op 6 september organiseren we een spelmorgen met groep 1-8. Dit als feestelijke
groepsactiviteit in de gouden weken. Na de activiteit willen we graag om 12.00 uur met
ouders en kinderen op het plein eten. Het zou leuk zijn als iedereen iets mee zou willen
nemen voor de lunch. U mag de hapjes om half 9 al inleveren op school, de ouderraad zal de
spullen in ontvangst nemen. U mag het ook om 12.00 uur meenemen. Om 13.00 uur zijn alle
kinderen uit.
Verkeerssituatie rond de school
Verkeerssituatie rond de school
We zitten met veel kinderen op school en daardoor is het best druk in de straat voor de
school. Veel kinderen komen met de auto en dat zorgt regelmatig
voor minder veilige situaties. Zou u er daarom aan willen denken
om de auto zoveel mogelijk rechts van de school te parkeren op
de parkeerplaatsen?
Het komt voor dat er auto’s draaien in de straat voor de school,
wilt u in plaats van te draaien rond rijden?
Laten we elkaar er ook aan herinneren dat we niet op de
stoep fietsen, dan geven we het goede voorbeeld.
De fietsen van ouders mogen langs het hek van de school worden
geparkeerd, zolang er maar voldoende ruimte is om langs te lopen.

Schoolontwikkeling
Methode Taal en Lezen
We zijn eruit! Na de vakantie gaan we met de nieuwe leesmethode: Karakter leesonderwijs
geven en hebben we voor ons taalonderwijs gekozen voor STAAL TAAL. De juffen en
kinderen hebben er zin in. De materialen zijn binnen en liggen klaar om gebruikt te gaan
worden!

Personeel
Juf Nanine
Juf Nanine gaat na de vakantie weer voor 3 dagen aan de slag in groep 5, daar zijn we heel
blij mee! Ook juf Nanine heeft er veel zin in!
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth is nog ziek thuis, we hopen dat het snel beter met haar gaat.
Juf Else
Juf Else heeft vlak voor de zomervakantie dichter bij huis een baan gevonden. We wensen
haar veel werkplezier op haar nieuwe school!
Juf Abeth
Na de zomervakantie start juf Abeth bij ons op school als onderwijsassistente. Welkom juf
Abeth, we wensen je een mooie tijd bij ons op school!
Lezen tijdens de vakantie
Lezen tijdens de vakantie
Natuurlijk is het nu lekker vakantie. Lekker uitrusten en misschien wel op
vakantie. Op school merken we na de vakantie vaak een vakantiedip met het
lezen. Kinderen hebben dan te weinig (hardop) gelezen en zakken dan vaak
terug in hun leesprestatie. Mocht u tijd hebben om te lezen of voor te
lezen met uw kind, hier een paar tips:
-

Voorlezen van een mooi boek.
Samen boekjes lezen die aansluiten bij de interesse van het kind.
Werken met de Bereslimme Boeken van Bereslim.
Download de VakantieBieb App. In de maanden juli en augustus staan hier gratis te
lezen e-books in voor alle leeftijden!
Zoek op internet naar een leuke leesbingo

-

Koekjes bakken in de vorm van letters.
Speel woordspelletjes als woordkwartet, woordmemory of een woordpuzzel.
Op het strand letters/woorden maken in het zand.
Speel een letterbingo in de auto, waarbij er telkens een letter kan worden
weggestreept.
Besteed bij een bezoekje aan de dierentuin bijvoorbeeld extra aandacht aan de
informatieborden.
Nieuw gebouw

Nieuw gebouw
Na de vorige nieuwsbrief zijn er geen vergaderingen meer geweest.
PBS ( positive behavior support) en gouden weken
PBS en gouden weken
Na de zomervakantie gaan we verder met onze lessen gedrag. In
de gouden weken, dat zijn de eerste weken na de
zomervakantie, zullen we veel aandacht besteden aan de
groepsvorming. De leerkracht en kinderen zullen elkaar beter
leren kennen en zullen bespreken hoe ze het dit schooljaar met
z’n allen gaan doorbrengen. De activiteiten die hierbij horen zijn
veelal spelenderwijs en erg leuk! U zult er thuis vast over horen!
MR
MR
Hieronder het laatste verslag van de MR vergadering op 9 juli 2019:
Notulen MR 9 juli 2019
De volgende punten kwamen aan de
orde:
● Notulen vorige vergadering
● Werkplan
● Schoolgids en mini-informatieboekje komend cursusjaar
● Geen nieuws over de nieuwbouw
● Personeel

Data MR data GMR
MR

GMR

woensdag 25 september 2019
woensdag 6 november 2019
woensdag 15 januari 2020
woensdag 18 maart 2020
woensdag 21 mei 2020
woensdag 1 juli (met OR) 2020

18 september 2019
16 oktober 2019
27 november 2019
19 februari 2020
22 april 2020
24 juni 2020

Bericht vanuit de OR
Bericht van de Ouderraad
Fancy fair
Op 8 november organiseren we een fancy fair van 16.00 tot 19.00 uur op school. Hiervoor
zijn we op zoek naar boeken en compleet speelgoed voor de markt. We hopen dat u wat
spullen voor ons heeft, de spullen kunnen op school worden afgegeven na de vakantie. Daar
worden ze opgeslagen tot de fancy fair. Hopelijk wilt u deze datum vast in uw agenda
noteren. We hopen met deze fancy fair een mooie opbrengt te halen voor het lustrumfeest
in schooljaar 2020-2021. Verder informatie volgt nog!
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/activiteiten-kalender

Lege batterijen?
Lege batterijen?
Heeft u lege batterijen? Op school kunt u ze inleveren bij de ingang, er staat een grote ton
waar ze in kunnen. Als de ton vol is, kunnen we hem laten legen en ontvangen we een
bedrag.

Logopedie in de school!
Logopedie in de school
Bij ons op school 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.
Na de vakantie start er een nieuwe logopediste: Loubna.
Mocht u uw kind willen aanmelden, laat het weten bij een van de
leerkrachten of de directeur.
De logopediste geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat loopt via de
ouders!!!
Fysiotherapie op de Klim Op!

Fysiotherapie
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.
Meester Daan werkt op onze school met de kinderen.
http://www.cesarinbeweging.nl/kids-in-beweging/kinderoefentherapie
Meester Daan geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat loopt via de
ouders!!!
Kalender

Maandag 2 september 2019
Vrijdag 6 september 2019

Woensdag 11 september 2019
Maandag 16 september 2019
Woensdag 18 september 2019
23-27 september 2019

Eerste schooldag na de vakantie
Spelmorgen met groep 1-8
Om 12.00 uur lunch met kinderen, ouders
en leerkrachten in en om de school.
Alle kinderen zijn om 13.00 uur uit.
Informatieavond
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Startdag “Afvalvrije school”
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
(onder schooltijd)

2-11 oktober 2019
11 oktober 2019
21-28 oktober 2019
8 november 2019
28 november 2019

Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Fancy fair
Alle kinderen zijn om 12 uur uit ivm een
studiemoment.

Studiedagen

Vrije middagen, les tot 12 uur

16 september 2019, hele dag

28 november 2019

28 november vanaf 12 uur

5 december 2019

18 februari 2020, hele dag

20 december 2020

4 maart 2020, hele dag

17 juli 2020

1 juli 2020, hele dag

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinkersteren
Zomervakantie
Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur Klim Op

21-28 oktober 2019
23 december 2019 – 3 januari 2020
21 februari – 1 maart 2020
10-13 april 2020
27 april – 8 mei 2020
21- 22 mei 2020
1-2 juni 2020
20 juli 2020

