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Aan alle ouders/ verzorgers,
De kinderboekenweek is weer begonnen. Afgelopen woensdag werd de school blij
verrast met de komst van een omaatje (Aletta, moeder van Lois). Zij
introduceerde samen met juf Denise het thema ‘Voor altijd jong’. Tijdens de
Kinderboekenweek worden de boeken belicht, waarin opa en oma’s centraal
staan. Na het zingen van en dansen op 2 liedjes ontvingen alle groepen van
‘omaatje’ een mooi boekenpakket. Ook wij gaan in de groepen weer boeken
promoten en veel voorlezen. In de bovenbouw is de jaarlijkse voorleeswedstrijd.
De winnaar gaat naar de regionale voorleeswedstrijd. Oma bedankt!
Personeel en onderwijs
Onze school maakt momenteel zware tijden mee. Er wordt hard gewerkt om de
kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Zo willen wij aandacht en
instructietijd voor onze plus-kinderen, gaat de grootste groep vanuit gerichte
instructie met de basisstof aan het werk en vraagt de zorggroep onze tijd en
aandacht. In bijna iedere groep zitten ook kinderen met een arrangement
(gedrag of vakinhoudelijk) of een leerplan op eigen niveau (OPP).
Op dit moment kampen wij met afwezigheid van 2 leerkrachten. Juf Susanne is
ziek. De ARBO-arts heeft voor Susanne als diagnose ‘werkgerelateerde stress’
vastgesteld. Op maandag en dinsdag is juf Susanne wel voor een aantal uren
aan het werk op school. Zij heeft dan andere taken. Daarnaast is ook juf Alice
afwezig. Zij heeft een korte periode volledige rust nodig. Wat het nog
vervelender maakt, is dat beide leerkrachten lesgeven in groep 5. Op dit moment
proberen wij de groep op te vangen met invallers uit de invalpool. Wanneer dat
niet lukt, zoeken we intern naar oplossingen.
Wanneer Alice en Susanne weer terug zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.
Terugblik september
Aan het begin van deze maand is groep 8 op kamp geweest naar Loon op Zand.
Naast het heen-en terugfietsen en de bosspelen werd er een bezoek gebracht
aan kamp Vught en gespeeld in de Efteling. Uiteraard was er ook ruimte voor
een kampvuur en de bonte avond. In diezelfde week was er voor de kinderen uit
groep 1 en 2 een kleuterfeest. Zij hebben spelletjes gedaan op het schoolplein en
als afsluiting een lekker broodje knakworst gegeten. De groepen 3 tot en met 7
zijn met schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort geweest. Naast het bekijken
van de dieren was er ook speeltijd ingeruimd. Iedereen heeft van deze dag
(week) genoten. Wat fijn om te zien dat er zoveel ouders betrokken zijn en ook
daadwerkelijk komen ondersteunen. Ouders, heel erg bedankt!

Tussendoor zijn de ouder-kind-leerkrachtgesprekken gevoerd. In het 3-gesprek
is gesproken over het welbevinden van de kinderen en de ambitie die kind en
ouder voor aankomend schooljaar hebben.
De laatste week van september stond in het teken van de ‘groene voetstapjes’.
Bij de opening heeft juf Janneke uitgelegd waarom groen haar lievelingskleur is
en wat ‘milieuvriendelijk’ betekent. De kinderen kregen als opdracht een week
lang bij te houden wat zij deden aan milieuvriendelijke activiteiten. Er werd aan
de kinderen gevraagd de hele week niet met de auto, maar lopend of op de fiets
naar school te komen. Veel kinderen hebben daar gehoor aan gegeven.
Het begin en het einde van het schooljaar is altijd een drukke periode met veel
activiteiten. Het is dan mooi om te zien hoe de ouders uit de ouderraad hun
schouders er onder zetten om alles goed georganiseerd te krijgen. Ouderraad,
ook jullie zijn toppers!!!!!!! Heel veel dank namens team, ouders, maar vooral
ook de kinderen.
Oktober activiteiten
De eerste twee weken van oktober staan in het teken van de kinderboekenweek.
Naast boekpromotie en het aanbieden van nieuwe boeken wordt er ook aandacht
besteed aan het thema ‘voor altijd jong’ tijdens de andere vakken.
Op woensdag 5 oktober was de landelijke ‘dag van de leraar’. Hierin krijgen
ouders, kinderen en de werkgever de gelegenheid om de leerkrachten even in
het zonnetje te zetten. Er was taart en een mooie brief van LOGOS voor al het
personeel.
Van 17 tot en met 21 oktober is de herfstvakantie.
Ouderbijdrage
Afgelopen dinsdag 4 oktober zijn de brieven met de ouderbijdrage meegegeven
met de jongste kinderen. De bijdrage is € 20,00 per kind en voor de school
onmisbaar om allerlei activiteiten te kunnen organiseren. We verzoeken u dan
ook dringend om de bijdrage z.s.m. (voor 31 oktober 2016) te voldoen op ABN
Amro rekening 60 89 04 945 t.n.v. CBS Klim Op. Wilt u als omschrijving de
achternaam van uw kind(eren) en het administratienummer vermelden.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester
van de ouderraad, Annet de Jong, or.klimop@gmail.com
MR-nieuws
Op 21 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar.
We hebben samen met de directie gekeken naar de schoolopbrengsten van
afgelopen schooljaar. De directie heeft een stappenplan uitgewerkt om te
onderzoeken of de Klim Op andere schooltijden wil/ kan gaan invoeren. De MR
heeft ingestemd met dit stappenplan. U zult hier binnenkort over worden
geïnformeerd door de directie. We hebben gesproken over het functioneren van
de MR, het werkplan en de reglementen. Onze volgende vergadering staat
gepland op 9 november 2016. De MR is te bereiken via: mr@klimopleerdam.nl
Andere schooltijden
Inmiddels hebben we de volgende stap gezet om het overgaan naar andere
schooltijden te kunnen onderzoeken. In de laatste MR-vergadering hebben we
een stappenplan besproken die leerkrachten en ouders de gelegenheid geeft om
mee te denken/praten en mee te beslissen.

De opzet is als volgt:
Oktober
1-Het team en de ouders (oudergeleding MR) kiezen 2-3 modellen om nader te
onderzoeken.
November
2-Op de studiedag zal het team worden geïnformeerd over de inhoud en
gevolgen van de gekozen modellen. Het liefst interactief en met een gastspreker.
3-Op een informatieavond zullen de ouders worden geïnformeerd over de inhoud
en gevolgen van de gekozen modellen. Het liefst interactief en met een
gastspreker.
December
4-De ouders en leerkrachten kunnen hun stem uitbrengen over de andere
schooltijden.
Januari
5-De directeur en MR (ouders en leerkrachten) kijken naar de uitslag van de
stemming en bepalen het vervolg.
Agenda
Vr 14 okt
Ma 17 okt t/m vr 21 okt
Di 25 okt
Wo 16 nov
Ma 21 nov t/m vr 25 nov
Vr 2 dec
Vr 2 dec
Wo 21 dec
Do 22 dec
Vr 23 dec
Ma 26 dec t/m vr 6 jan

Sluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Sinterklaasfeest (bovenbouw les tot 14.00)
Koffieochtend
Kerstviering
Start 9.30 uur
Alle leerlingen ’s middags vrijdag
Kerstvakantie

