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Na een week van kamp en schoolreis waren we twee dagen vrij.
Op donderdag was het Hemelvaart. Dat is de dag waarop Jezus
naar de hemel ging. Jezus lijkt dan verdwenen, maar hij is er
nog steeds! Hij denkt aan ons en is bij ons, ook al zien we
Hem niet. Hij laat ons niet alleen!
Aanstaande maandag zijn we weer vrij, dan is het Pinksteren.
Met Pinksteren denken we aan de Heilige Geest die is gekomen.

Welkom op school!

Welkom op school!
Afgelopen maand is Liza bij ons op school gekomen. Hartelijk welkom en veel plezier bij ons
op school!
Creatief!
Creatief!
Een van de kinderen van groep 1 heeft spontaan
een prachtig kunstwerk gemaakt. We vinden het zo
mooi dat we vonden dat het een plaatsje in de
nieuwsbrief moest hebben!

De regenboog!

Glasstadmars, schoolreis en schoolkamp

Glasstadmars, schoolreis en schoolkamp
Op 27 mei hebben we als school deelgenomen aan de
Glasstadmars, het was een gezellige wandeling. We hebben
zelf een prijs gewonnen: de mooiste school!

Vorige week zijn de kinderen van groep 7/8 op schoolkamp geweest in Dongen. Het was best
een eind fietsen, maar het is gelukt! De kinderen hebben genoten van de activiteiten en van
elkaar. Het was erg gezellig!

De kinderen van groep 1-2 zijn op schoolreis geweest naar het Achterhuis, dat was genieten!
Groep 3-6 zijn met de bus naar Burgers’ Zoo geweest. Ze
hebben daar prachtige dieren gezien en ook genoten van de
mooie speelgelegenheden!

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
Ook deze maand zijn we nog bezig met het uitproberen van de taalmethode Taal actief en
de leesmethode Karakter.
We hopen aan het einde van de maand een keus te maken met welke methode voor taal en
lezen we na de zomervakantie gaan werken.

Personeel
Juf Nanine
Juf Nanine geeft op dit moment in groep 6 verschillende lessen en op vrijdag geeft ze les in
groep 3. Fijn dat het de goede kant op gaat!

Juf Liesbeth
Juf Liesbeth is nog ziek thuis, we hopen dat ze snel weer bij ons op school kan zijn!
BOUW
BOUW
Het programma BOUW is nu ook via onze site bereikbaar:
https://www.klimopleerdam.nl/bouw/

Nieuw gebouw
Nieuw gebouw
Zoals u weet hopen we in de toekomst in een nieuw schoolgebouw te komen. Het zal een
kindcentrum zijn waar ook De Wilgenhoek en de SKCN in komen. Deze week zijn we
gekomen tot een “opdracht” die we graag met u delen.
We willen één kindcentrum waarin we gelijkwaardig zijn. Ieder van ons heeft ruimte om vorm
te geven aan de eigenheid. Hierbij ondersteunen we elkaar. Samen dragen we het verhaal
van het kindcentrum uit in een gemeenschappelijke taal, zodat ouders, kinderen en
medewerkers zich veilig voelen.
In het proces zullen we ook de ouders hard nodig hebben, zodra we ouders nodig hebben,
laten we dat weten.
Techniek
Techniek
De kinderen van groep 7-8 werken nog steeds
aan de werkstukken van de techniekwedstrijd.
Daarnaast zullen ze deze week GAME ON
bezoeken in Gorinchem. Het is al weer de 7e
Editie techniekmanifestatie Game On 2019 in
Gorinchem.
Voor meer informatie: https://www.schoolenbedrijf.nl/
PBS
PBS

Ook deze maand staan er weer een aantal van de regels van PBS centraal. Deze maand zijn
dat:
- Ik loop of fiets netjes in de rij
- Ik zorg voor de veiligheid van mij en een ander
- Ik luister naar de afspraken van de juf en/of
meester

Groep 1 en 3 hebben de regels deze keer
gepresenteerd!

Lezen
Lezen
Vakantie bieb app
Ook dit jaar is er weer de gratis vakantiebieb app. Voor
kinderen zijn er vanaf 1 juni 30 e-books te lezen. Op 1 juli
komen er boeken voor volwassenen bij.
De app is gratis te downloaden en blijft open tot 30 augustus
2019.
Veel leesplezier!
MR
MR
De volgende vergadering is op 19 juni 2019.
Bericht vanuit de OR

Bericht van de Ouderraad
Hartelijk dank voor alle hulp tijdens alle activiteiten die de laatste weken hebben
plaatsgevonden. Het was fijn dat er zoveel hulp was bij de Glasstadmars, de schoolreisjes en
het kamp! Met uw hulp was het extra fijn!

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
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 uw kind 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

10 juni 2019
19 juni 2019
20 juni 2019
24 juni 2019
8-12 juli 2019
27 juni 2019
9 juli 2019
18 juli 2019 Datum gewijzigd!
12 juli 2019
17 juli 2019
19 juli 2019

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

Tweede Pinksterdag, de kinderen zijn vrij
Schoolondersteuningsteam ( SOT)
Hockey clinic voor groep 1,2,3
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Deze week zijn er oudergesprekken
De kinderen van groep 1,2 en 3 zijn om 12
uur uit in verband met een studiemoment.
Schoonmaakdag
Wenmorgen nieuwe kleuters
Rapport 2 wordt uitgedeeld
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12
uur uit.

