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Aan alle ouders/ verzorgers,
Nog 1 dag en dan zit het schooljaar 2016-2017 er op. Het is niet het meest
gemakkelijke jaar geweest. Terwijl in diverse groepen de zaken op rolletjes
verliep, hadden in andere groepen de leerkrachten hun handen vol om het juiste
spoor te vinden. Ook hadden we te maken met langdurig personele uitval waar
moeilijk goede vervanging voor te vinden was. Er is hard gewerkt! Er zijn mooie
momenten te benoemen en er zijn ook zaken misgelopen…..helaas. Nu is het
klaar en maken we ons op voor de zomervakantie. De schooldeuren gaan voor
een aantal weken dicht. Iedereen krijgt even de tijd om afstand te nemen, uit te
rusten en weer bij te tanken om energie op te doen voor het nieuwe jaar.
Andere beroepsgroepen vragen zich wel eens af waarom het onderwijs zo’n lange
vakantieperiode heeft. Als ik u zou kunnen meenemen ‘achter de schermen’ van
deze 6 weken, dan zult u zien dat een groot aantal leerkrachten in de eerste
week van de vakantie nog bezig is met afronden. Administratief moet alles klaar
en op orde zijn, voordat de vakantie begint. Er worden overdrachten van
leerlingen gemaakt voor de nieuwe leerkracht en het lokaal wordt verder
opgeruimd. Pas dan gaan leerkrachten ‘op vakantie’. In de 5e vakantieweek gaan
de meeste leerkrachten alweer nadenken over de nieuwe kinderen die aan hen
worden toevertrouwd. Ze kijken in het systeem naar de behaalde resultaten in
juni en maken alvast plannen voor het nieuwe schooljaar. Hierbij kunt u denken
aan onderwijsplannen voor taal, lezen en rekenen en het verzinnen van thema’s
en diverse opdrachten voor het gehele jaar. In de allerlaatste vakantieweek zie
je bijna alle leerkrachten alweer aan het werk op school. Het lokaal wordt dan
ingericht, er worden keuzes gemaakt over de groepjes, de nieuwe boeken en
schriften worden uitgezocht en de lessen voor de eerste paar weken in grote
lijnen voorbereid.
Op de allerlaatste vrijdag is er een studiedag. We spreken dan het
jaarprogramma door, maken afspraken over de evenementen en gezamenlijke
schoolactiviteiten, verdelen de taken onderling en bereiden gezamenlijk de start
voor. Ook wordt deze dag gebruikt om inhoudelijk onze vakkennis en vaardigheid
op te frissen en met elkaar te overleggen en items uit te werken.
Kortom, ook in de vakantie wordt er nog hard gewerkt.

Toch blijven er genoeg weken over om lekker uit te rusten en bij te tanken. Het
is voor ieder mens belangrijk om tijdens een zomerreces even afstand te nemen
en afstand te doen van de voorgaande groep om vervolgens uitgerust te kunnen
gaan starten aan een nieuwe werkperiode met veelal nieuwe kinderen.
Wij hopen dat ook u een hele fijne en goede zomervakantie tegemoet gaat. Dat u
de tijd kunt vinden om uit te rusten, afstand te nemen en bij te tanken.
Wij gaan volgend schooljaar weer onze schouders er onder zetten. Wij hopen dan
dat u er weer bij bent en dat we gezamenlijk in vertrouwen mogen werken aan
de groei en ontwikkeling van uw kinderen.
Namens alle collega’s wens ik u een hele fijne zomervakantie toe. Wij hopen dat
u er van zult genieten thuis, ergens in Nederland of in het buitenland. Wij hopen
dat we u daarna weer in goede gezondheid mogen ontmoeten. Wij zien u graag
terug op maandag 21 augustus. Dan gaan de deuren van de Klim Op weer open.
Personeelszaken
In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over de afwezigheid van juf Hanneke.
Zoals het er nu naar uit ziet, gaat juf Hanneke na de zomervakantie starten met
re-integreren. Op het moment dat we weten hoe het re-integratietraject er uit
komt te zien, zal ik u daarover informeren.
In de groepsindeling stond nog een vacature open door het vertrek van Jessika.
Inmiddels hebben wij een hele mooie oplossing gevonden. Juf Babs (werkt nu in
groep 5) komt ook na de zomervakantie weer terug bij ons op school. Babs zal
volgend schooljaar 4 dagen komen werken (2 dagen invalwerk en 2 dagen in de
reguliere formatie).
De groepsindeling ziet er dan als volgt uit:
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Grp 1
Greetje (d)
Leanne (d)
Greetje (o)
Grp 2/3 Janneke (d)
Janneke (d)
Janneke (o)
Grp 3/4 Denise (d)
Denise (d)
Denise (o)
Grp 5
Liselotte (d)
Hanneke/Babs (d) Hanneke/Babs (o)
Grp 7
Mariette (d) Mariette (d)
Mariette (o)
Grp 6/8 Suzan (d)
Suzan (d)
Kenneth (o)

Donderdag
Leanne (d)
Janneke (d)
Yvonne (d)
Babs (d)
Mariette (d)
Suzan (d)

Vrijdag
Greetje (o)
Janneke (d)
Yvonne (d)
Liselotte (d)
Babs (d)
Suzan (d)

Op de ouderavond in juni hebben wij aan de ouders uit de onderbouw uitgelegd
hoe de onderbouw gezamenlijk gaat werken aan de ontwikkeling. De twee
combinatiegroepen hebben momenten samen, maar ook dagelijks momenten
waarop er alleen aandacht is voor hen.
Afscheid groep 8
Gisteravond heeft groep 8 afscheid genomen van de Klim Op. Tijdens de
afscheidsavond waanden wij ons even op het zonnige Hawaï, waar vanuit de
Tikibar het afscheid werd gevierd. Het werd een interactieve avond, waarbij de
gasten van de kinderen uit groep 8 werden ingezet om de juiste antwoorden te
vinden, terwijl er werd gekeken naar filmpjes over de kinderen in de diverse
groepen.
Tijdens het officiële afscheid werden de kinderen verrast met diverse cadeaus,
waaronder de Bijbel, een afscheidsboekje, de groepsfoto, een oorkonde en een
mooie roos van de ouderraad. Er zat ook een kleine verrassing van de overblijf
bij, aangezien zij donderdagmiddag niet op school zijn.

De woorden die de kinderen meekregen waren: ‘Wees sterk en dapper. Jullie
hoeven echt niet bang te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft
steeds bij jullie, Hij zal jullie niet in de steek laten’.
Na het officiële gedeelte van meester Kenneth namen de ouders en de kinderen
afscheid door alle leerkrachten even letterlijk in het ‘zonnetje’ te zetten.
Uiteindelijk sloot juf Suzan af met een persoonlijke noot voor ieder kind.
Als voorzitter van de KNVB prees zij de kinderen en keek zij naar alle ‘spelers’ en
hun talenten. Deze kinderen zijn een belofte voor de toekomst en de bal ligt nu
letterlijk bij hen!
Een leuke bijkomstigheid was dat hun oud-klasgenootje Faris (die dit schooljaar
verhuisde naar Amsterdam) er ook bij was en dat wij ook van hem officieel
afscheid konden nemen.
Terugblik juni
-In juni hebben de kinderen hard gewerkt voor de Cito-toetsen. U heeft
inmiddels in het rapport kunnen zien hoe hun ontwikkeling is geweest. Na de
zomervakantie zult u samen met de nieuwe leerkracht(en) afspraken maken op
welke wijze wij verder gaan met de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
-Op de juffendag van 21 juni zijn alle leerkrachten weer rijkelijk bedeeld met
kleine cadeautjes, snoeperijen en tekeningen. Namens alle collega’s wil ik een
ieder bedanken voor de aandacht en de waardering. Uiteraard bedanken we ook
de ouderraad die voor een fantastisch spellencircuit heeft gezorgd. Het
springkussen en de stormbaan viel erg in de smaak. Bedankt!
-Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf José
(onderwijsassistent), juf Susanne en juf Jessika. Tussen de middag werd het
team getrakteerd op een lekkere High Tea. ’s Middags was er een
afscheidsprogramma in de 2 klassen en na schooltijd konden ouders Susanne en
Jessika nog een keer de hand schudden.
-Ook een bedankje aan alle ouders die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben
geleverd. Of het nu in een officiële commissie was of bij andere activiteiten. Uw
hulp is nodig en wij waarderen dat enorm. Ouders bedankt! Wij hopen volgend
jaar weer op uw hulp te mogen rekenen.
Data volgend schooljaar
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het jaarrooster. Hierin staan alle
vrije dagen, evenementen en bijzondere activiteiten. U zal deze in het miniinformatieboekje ontvangen in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar.
Het lukt ons niet deze al voor de zomervakantie uit te geven.
De vakanties voor het aankomende schooljaar heeft u al eerder van ons
ontvangen. Kijkt u nog even naar de rectificatie van de meivakantie (2 weken in
plaats van 3).
Kamp en schoolreis
Het kamp voor groep 8 zal aankomend schooljaar in juni plaatsvinden. U krijgt
daarover tzt informatie over. Wij plannen het liefst het kamp aan het begin van
het schooljaar ivm groepsvorming, maar met deze combi (groep 6/8) gaat dat
niet lukken. Wij gaan op een andere manier werken aan groepsvorming in de
groep.
De groepen 3 t/m 7 gaan wel aan het begin van het jaar (september) op
schoolreis. Direct na de zomervakantie wordt u daarover geïnformeerd. Houdt u
er rekening mee dat u om een financiële bijdrage wordt gevraagd?
Groep 1 & 2 hebben hun eigen kleuterfeest in september.

Openingsfeest
Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar (25 augustus) staat het jaarfeest
gepland. Ook aankomend schooljaar staat deze op de planning. We zullen u als
ouders weer vragen om hapjes en drinken mee te brengen om op een informele
manier gezamenlijk het jaar te beginnen. Dan is er tijd om even bij te praten,
verhalen van de zomervakantie uit te wisselen en uitgebreid kennis te maken
met de nieuwe leerkracht(en).
Verrassing overblijf
Wat een verrassing was het toen vanmiddag een ijscowagentje bij onze school
naar binnen kwam rijden. De overblijf had ter ere van de (bijna) laatste
schooldag getrakteerd op ijs. Alle kinderen (en leerkrachten) hebben er lekker
van gesmuld. Overblijfgroep bedankt!
Nieuwbouw
Zoals u misschien in de krant heeft kunnen lezen, zijn er plannen voor een nieuw
schoolgebouw. Afgelopen week heeft de gemeente ingestemd met de nieuwbouw
voor een Brede School in Leerdam-West/Broekgraaf. Een Brede School betekent
2 aparte scholen en een kinderopvangorganisatie samen in één gebouw. De
scholen blijven eigen zelfstandige scholen, maar hebben het voordeel om ruimtes
in het gebouw met elkaar te delen. Vervolgens is afgesproken dat er ook een
samenwerking komt met Leerdam Sport, zodat we ook gebruik kunnen maken
van elkaars ruimte. Wanneer de Brede School gebouwd gaat worden is nog niet
vastgesteld. De gemeente gaat eerst met het Glaspark aan de slag en vervolgens
met de Brede School.
Er is afgesproken dat CBS Klim Op en de Wilgenhoek/Kristal (wordt momenteel
gefuseerd) samen met SKCN de 3 partners worden in het nieuwe gebouw.
Mogelijk kan ik u in het nieuwe schooljaar iets meer vertellen.
Afsluiting
Het zit er nu echt bijna op. Morgenochtend hebben we nog een keer het moment
met de klas. Om 11.50 uur gaan we naar het schoolplein om daar het jaar
gezamenlijk af te sluiten. Vanaf 12.00 uur begint de zomervakantie.
Op maandag 21 augustus gaan de schooldeuren weer open.
Namens alle collega’s wens ik iedereen een hele mooie, fijne, warme zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Kenneth Grasmeijer

Lezen en rekenen in de vakantie
Iedere juf of meester op de basisschool kent het verschijnsel wel. Kinderen die na de zomervakantie
ineens de tafels niet meer kennen, of slechter lezen dan aan het eind van het schooljaar. Het klinkt
gek, maar de zomervakantie is een heel belangrijke periode. Want wist je dat niveauverschillen
tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan in de grote vakantie? Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs
achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij rekenen. Steeds meer scholen geven ouders dan ook de
opdracht mee ervoor te zorgen dat hun kind in de zomervakantie blijft oefenen met rekenen en
lezen.

Moet dan nou, leren in de vakantie?
Moet dat echt, in de vakantie ook nog met leren bezig zijn? Je zult het misschien bezwaarlijk vinden,
zeker als je kind tijdens het schooljaar al op zijn tenen moet lopen om het bij te benen. Maar
misschien is het nog wel vervelender voor je kind om steeds verder achterop te raken. Dat kan een
reden zijn om je kind te stimuleren in de vakantie bezig te blijven met lezen en rekenen. Maar een
kind met tegenzin dwingen om te oefenen, werkt alleen maar averechts. Als ouder maak je zelf de
afweging, waarbij je goed moet kijken naar de behoeftes je kind. Waarbij energie tanken voor het
nieuwe schooljaar natuurlijk een heel belangrijke behoefte is!
Hoogleraar en orthopedagoog Sieneke Goorhuis-Brouwer wees in een opiniestuk in het Parool op dat
veel kinderen veel kinderen juist in de lange zomervakantie een flinke ontwikkelingssprong maken.
“De hersenen worden op een andere manier gestimuleerd. In de vakantie kunnen kinderen, juist
door andere activiteiten dan die van de school, op hun eigen manier het geleerde van de afgelopen
schoolperiode verwerken.” Goorhuis wijst erop dat lezen en rekenen nooit helemaal uit beeld zijn.
“Een kind dat vertrouwd is gemaakt met lezen en rekenen past de opgedane kennis toe, ook in spel
en tijdens uitstapjes.”
Tips om te lezen en rekenen in de vakantie
Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel gelezen volgens de leesmethode
of in verhalende of informatieve boeken, als ouder heb je tijdens de vakantie een veel bredere
verzameling leesmateriaal tot je beschikking. Denk aan vakantiefolders, het activiteitenprogramma
op de camping, brochures van pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje. Zo
krijgt een ‘leesoefening’ een echt vakantietintje.
Als je je een beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je onderweg tal van dingen tegen waar je
kind ongemerkt wat van opsteekt. Speel woordspelletjes met nummerborden, doe telspelletjes in de
auto De plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om te leren kaartlezen, de autotocht
naar Italië is een lesje aardrijkskunde on the road. Ga niet de schoolmeester of -juf uithangen, maar
wijs je kind terloops en ontspannen op zaken die hem of haar interesseren. Probeer je kind in de
vakantie te verlokken om te blijven schrijven en rekenen. Laat je zoon ansichtkaarten schrijven aan
zijn vriendjes of een vakantiedagboek bijhouden. Laat je dochter uitrekenen hoe ver het nog is naar
de volgende camping als je van de 80 kilometer er 25 hebt afgelegd. En hoeveel croissantjes moeten
er gekocht worden in de kampwinkel als ieder gezinslid er twee wil eten? Een spelletje Yahtzee
oefent de tafels en optellen, tellen doe je bij een potje badminton op de camping, enzovoort
enzovoort!
Doeboeken voor de vakantie
Veel kinderen vinden het geweldig om in de vakantie een doeboek te krijgen. Doeboeken bieden een
aantrekkelijk mix van strips, puzzeltjes, moppen en spelletjes. Er zijn tientallen verschillende
doeboeken te koop, zodat je er altijd wel een kan vinden die bij je kind in de smaak valt. Neem je
kind mee naar de boekwinkel en laat het zelf een leuk doeboek uitzoeken. Er zijn ook speciale
vakantieleesboeken op de markt met leuke verhalen en opdrachtjes.

