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Beste ouders, verzorgers en relaties,

Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief dacht ik na over wat mijn laatste persoonlijke tekst
hier zou zijn. De woorden dankbaarheid en vertrouwen kwamen daarbij steeds naar voren. Leiding
geven aan een basisschool is een prachtige opdracht, het gaat over het beïnvloeden van het leven
van jonge kinderen en er vooral voor zorgen dat de leraren hun betekenisvolle werk kunnen doen.
De afgelopen 9 maanden mocht ik dit in opdracht van het schoolbestuur van LOGOS doen op CBS
Klim Op. Ik heb veel vertrouwen gekregen, en daar
ben ik u allen dankbaar voor!
Per 1 december geef ik, met veel vertrouwen, het
stokje door aan mevrouw M. M. van der Vught. De
sollicitatiecommissie heeft haar unaniem
aangewezen als meest passende kandidaat, ik ben
het daar van harte mee eens!
Het bestuur van LOGOS heeft mij gevraagd in
december nog 2 dagen per week ‘achter de
schermen’ aan te blijven om te zorgen voor een
goede overdracht, en dat doe ik heel graag, met
dank voor het vertrouwen.
Goede doelen actie
Op de informatieavond werd door meerdere
ouders het idee geopperd weer eens een
goede-doelen- actie te ondernemen. Dit is door
onze OR direct opgepakt. De opbrengst voor de
flessenactie voor Sulawesi is € 176,25. Een mooi
resultaat!
Wij bedanken iedereen voor zijn of haar inzet en
dan met name de leden van de Ouderraad voor al
het regelwerk, al die flessen sorteren en
wegbrengen……….. wat een klus!!

Een bericht van mevrouw van M. M. van Vugt-Kool, per 1 december directeur

Beste ouders en kinderen van de Klim Op,
Er kwam een verzoekje of ik me wilde voorstellen in de Nieuwsbrief van de Klim Op.
Mijn naam is Mariska Mathilde van Vugt-Kool. Ik ben 38 jaar, ben getrouwd en we hebben 4
kinderen. Uiteraard is onderwijs zeker mijn hobby, maar daarnaast houd ik ook veel van
(voor-)lezen, klussen, fietsen en leuke dingen doen met mijn man en kinderen.
Sinds 2001 werk ik in het onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht van groep 5 t/m 8. Daarna ben
ik intern begeleider geweest en de laatste 10 jaar directeur met lesgevende taken. Dit alles met
veel plezier! Ik vind het ontzettend leuk om met onderwijs bezig te zijn en daarover na te denken.
Van groot belang vind ik het om met kinderen, ouders en leerkrachten het beste voor de kinderen

te zoeken. Natuurlijk heb ik al veel gehoord over de Klim Op, maar ik ben ontzettend nieuwsgierig
naar de school. Op 1 december zal ik starten als directeur. De ene week ga ik 4 dagen werken, de
andere week 3. Per week zal ik steeds aangeven op welke dagen ik aanwezig ben. Mocht u vragen
hebben of ergens over willen praten, u bent altijd welkom! Ik hoop u en jullie snel te ontmoeten.
Tot ziens op de Klim Op! Vriendelijke groet, Mariska Mathilde van Vugt-Kool

Anti-pest polsbandjes

Onze Ouderraad heeft ook enige weken geleden het initiatief genomen de anti-pest-polsbandjes die
door het kindertelevisieprogramma ZAPP in samenwerking met de EO beschikbaar werden gesteld
voor alle kinderen van de Klim Op aan te vragen. De belangstelling daarvoor was echter zo groot dat
we moesten wachten op de nalevering. Landelijk zijn er 120.000 bandjes verstrekt! De bandjes voor
onze kids zijn nu binnen. Maandag 26 november zal
daarom door het team in alle groepen extra aandacht
worden gegeven aan gedragsverwachtingen rond het
thema ‘iedereen hoort er bij! We doen dit vanuit een
positieve insteek: hoe willen we met elkaar omgaan en
wat kun jij daar zelf aan bijdragen? ...Pesten kan
ontstaan door een negatieve groepssfeer. Iedereen in
de groep heeft hierbij een rol. Het stimuleren van
gewenst gedrag helpt daarom goed om pesten tegen te
gaan en bevordert een positieve sfeer in de klas. Meer
informatie hierover vind je op de website van
Stichting School & Veiligheid en op ZAPP.nl. De
kinderen krijgen een bandje mee naar huis en mogen
daarna zelf bepalen wat ze ermee doen. Het is wel een
mooie aanleiding om hier eens thuis met uw
kind(-deren) over te spreken.

Inspectiebezoek

Op 29 oktober heeft onderwijsinspecteur mevrouw Rodgers onze school bezocht. Dit bezoek was een
deel-onderzoek vooral gericht op het didactisch handelen (‘hoe wordt er lesgegeven en waarom op
die manier). Zij heeft onze documenten en plannen bekeken, gesprekken gevoerd met directie en
de Intern begeleider en 4 klassenbezoeken gedaan. Van haar bevindingen heeft zij een presentatie
gemaakt, die hebben we direct die middag met haar kunnen bespreken. We waren onder de indruk
van de wijze waarop zij in één dag al een goed beeld van onze werkwijze had en ook van de
inspirerende manier waarop zij ons complimenten én verbeterpunten aangaf. Een korte
samenvatting hiervan:
Taakgerichte werksfeer: over het geheel genomen 'voldoende'
•Goed klassenmanagement
•Een herkenbare structuur in de onderwijsactiviteiten
•Rust in de groepen
Actieve betrokkenheid van de leerlingen: over het geheel genomen 'voldoende'
•De leerlingen letten goed op
•De leerlingen werken enthousiast aan de opdrachten, zijn geïnteresseerd en
geconcentreerd
Feedback geven: gerichte aandacht nodig
•Vooral mondeling (op antwoord en resultaat)
•Vooral 1-op-1 (leerkracht/leerling)
De hele presentatie sturen we als bijlage mee met deze nieuwsbrief.

Personeelstekort

U heeft er misschien wel over gehoord en gelezen, maar persoonlijk nog weinig van gemerkt, maar
het landelijk tekort aan bevoegde leraren basisonderwijs raakt inmiddels ook cbs Klim Op.
Juf Nanine heeft de laatste jaren (te) veel van zichzelf geëist en moet op doktersadvies
voorlopig rust houden. We hebben regelmatig contact uiteraard, de verwachting is dat zij over
enige tijd, in overleg met de bedrijfsarts, wellicht kan gaan starten met reïntegreren. Juf Hanneke

werkt al een paar weken 4 in plaats van 2 dagen, en op vrijdag heeft juf Yvonne samen met juf
Suzan voor deze groep gezorgd.
Aangezien meneer Jaap kort geleden elders een vaste baan heeft gekregen is zijn plek op de
maandag naast juf Mariëtte in groep 4 nu onbezet. Juf Mariëtte heeft daarom al eens een extra
maandag gewerkt.
We hebben direct alle mogelijkheden tot het invullen van de openstaande dagen ingezet: een
aanvraag bij de regionale vervangingspool, een wervings-oproep bij alle scholen binnen ons
schoolbestuur LOGOS, een advertentie op alle sites die hiervoor zijn, gezocht binnen ons eigen
netwerk, enz. We hebben zelfs een zoekopdracht bij 3 bureau’s uitgezet voor een zzp-er, dit met
instemming van het bestuur want hier hangt een prijskaartje aan. Maar uit al deze acties is geen
blijvende oplossing gekomen helaas. We hebben tot nu toe de openstaande dagen intern zoals
gezegd opgelost. Collega’s hebben zich waar mogelijk extra ingezet, daar zijn we hen erg dankbaar
voor! Maar hier zit wel een grens aan. Mensen kiezen er bewust voor om parttime te werken en dat
is hun goed recht. Tot nu toe hebben we dus nog geen groep hoeven opdelen én zelfs nog geen
groep naar huis hoeven sturen. We blijven ons best doen uiteraard, maar hopen ook op uw begrip in
deze!

Activiteiten van de Ouderraad

Onlangs hoorden we dat er ouders zijn die zich afvragen wat onze Ouderraad zoal doet met
de vrijwillige ouderbijdrage die elk jaar gevraagd wordt. Dat is veel! U kunt dit teruglezen in de
jaarrekening en begroting die op de school-website staat, zie www.klimopleerdam.nl/ouderraad.
Echt waar, Sinterklaas komt ook nu weer naar de Klim Op! De voorbereidingen zijn in volle
gang. De school is al weer prachtig versierd, op 5 december zal de goedheiligman ook bij ons weer
langskomen. Maar hoe…...dat is steeds weer de grote vraag! Vol verwachting klopt ons hart!!
Het traditionele hoogtepunt in de Kersttijd is altijd weer de viering met het team, alle
kinderen, ouders, verzorgers en andere belangstellenden in de Pauluskerk te Leerdam, dit jaar op
19 december om 19.00 uur. U komt toch ook? Het thema is dit jaar: Gewoon, heel bijzonder!

Doe mee met de VoorleesExpress!

Voorlezen is ontzettend gezellig en leerzaam, zowel voor kinderen als voor hun ouders. De
woordenschat van de kinderen schiet ervan omhoog en een (dreigende) taalachterstand kan worden
opgevangen. Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer langs om u daarbij te helpen. Dit gebeurt
één keer per week, op een middag of avond die u zelf heeft uitgekozen.
Meedoen kost eenmalig 10 euro en aanmelden kan via school. Bekijk alvast eens de website:
www.voorleesexpress.nl

Voorleeswedstrijd

Op vrijdag 9 november werd er door 4
leerlingen gestreden voor de titel
Voorleeskampioen van de Klim Op. Raphael,
Jayla, Caithlynn en Myrthe hebben de kinderen
van groep 3 getrakteerd op 4 mooie verhalen.
Voor de jury was het dan ook niet makkelijk om
te kiezen wie er met de winst vandoor kon
gaan. Alle 4 hebben zo hun bijzondere talent
en fantastische manier van voorlezen. Maar
uiteindelijk kreeg Myrthe de Jong het
kampioens-applaus.
Zij gaat door naar de regiowedstrijd. We
wensen haar heel veel leesplezier en succes!

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond het bericht: ‘kleuters genieten van de dansles van juf Kim’. Dat
zij genoten hebben is nog steeds waar, maar het was juf Nikky, van Nikky’s Dance, die deze
gratis les verzorgde. Excuus aan juf Nikky en hierbij is dit hopelijk rechtgezet. voor informatie
mail naar info@nikkysdance.nl.

En dan nog………………………...
……………………………………………..Het Leerzaam project ‘Water komt van 4 kanten’!
Drie weken hebben alle leerlingen gewerkt
aan het project Nederland Waterland.

Op donderdag 15 november was er voor
belangstellenden een kijkmoment in de
school.
Onder grote belangstelling lieten de kinderen
hun werk zien.

Op onze site staan per groep meer foto’s
hierover.

==========================================================

