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Aan alle ouders/ verzorgers,
De herfst heeft nu echt haar intrede gedaan. Het is soms koud en guur, het
regent en de bomen laten al het blad vallen. De kleuren buiten zijn een
aaneenschakeling van tinten bruin, groen en geel. Inmiddels is ook de klok
teruggezet, waardoor het ’s avonds eerder donker is. Deze periode betekent ook
dat we op weg gaan naar het Licht. Eind december vieren we met elkaar de
geboorte van Jezus, onze Heer. Ook dit jaar zullen we het kerstfeest vieren met
de kinderen, de ouders en alle andere belangstellenden in de Pauluskerk. We
hebben dit jaar wel gekozen voor een wat andere opzet. Maar daar hoort u later
deze maand meer over.
Personeel en onderwijs
De afgelopen weken zijn we erg druk geweest met het vinden van de juiste
leerkracht voor groep 5. Door het wegvallen van juf Susanne en juf Alice had de
groep geen verantwoordelijke leerkracht meer. Verschillende invallers hebben de
groep waargenomen. Meester Kenneth heeft in die fase de verantwoordelijkheid
genomen en de ontwikkelingen in groep 5 gemonitord. Inmiddels hebben we een
vaste oplossing gevonden voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf
Martine Hokken is vanaf een week voor de herfstvakantie aan de slag gegaan en
begonnen met de groep weer opnieuw op de rails te zetten. Samen met de
kinderen werkt zij aan groepssfeer, werkhouding en onderwijsinhoud.
Op maandag- en dinsdagmiddag is juf Alice inmiddels begonnen met haar reintegratieproces. Op die momenten begeleid zij individuele leerlingen uit groep 5.
Wij hopen dat zij zo spoedig mogelijk ook weer mag gaan lesgeven, zodat zij
samen met juf Martine kan werken aan de onderwijsontwikkelingen in groep 5.
Juf Susanne blijft voorlopig haar administratieve en ondersteunende taken doen.
Terugblik oktober
Tijdens de kinderboekenweek is veel aandacht besteed aan het thema ‘Voor
altijd jong’. Tijdens de opening introduceerde een ‘omaatje’ dat lezen zo fijn is en
kregen alle groepen een boekenpakket. Naast boekpromotie en werken aan het
thema is er ook veel voorgelezen. In de bovenbouw was een voorleeswedstrijd
uitgeschreven. Alle winnaars kregen een boekenbon. Nathan (5), Merle (6), Sofia
(7) en Faris(8) strijden volgende week voor een plaatsje in de regionale
voorleeswedstrijd.
Halverwege oktober was er ook tijd om lekker uit te rusten tijdens de
herfstvakantie.

Verkeerslessen
In de afgelopen weken zijn er een aantal extra verkeerslessen op school
gegeven. Tijdens de eerste ronde werden van alle bovenbouwkinderen de fietsen
gekeurd. Zo werd er gekeken naar de bel, het licht, de handvatten, enz.
Afgelopen week zijn er verkeerslessen op het schoolplein uitgevoerd. Wij vinden
het belangrijk om de kinderen te leren hoe je ‘wijs kunt zijn in het verkeer’. We
zijn heel blij dat Maria Bakker de coördinatie heeft gedaan. Als verkeersouder
heeft zij samen met de leerkracht en een aantal ouders de kinderen tijdens deze
lessen begeleid. Maria, maar ook alle hulpouders enorm bedankt! Het waren hele
leuke dagen.
Fruit op school
Net zoals afgelopen jaren krijgen de kinderen weer 3x per week fruit uitgedeeld.
Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of wij voor deze regeling in aanmerking
kunnen komen. Wij zijn er ook dit jaar weer bij en zijn blij dat wij de kinderen
een aantal keren per week diverse fruit- en groentesoorten kunnen aanbieden.
Vanaf aankomende week starten de leveringen. Wij geven het fruit voornamelijk
’s middags, zodat de kinderen ’s morgens gewoon zelf hun eten en drinken
kunnen nuttigen.
November activiteiten
Wanneer we even vooruit kijken dan zijn wij in de maand november niet alleen
bezig met taal en rekenen, maar ook met de aanloop naar het Sinterklaasfeest.
De kinderen mogen uiteraard eind november op school hun schoen weer zetten.
Daar ontvangt u half november meer informatie over.
Op woensdag 16 november heeft het team een studiedag. ’s Morgens gaan wij
verder werken aan SWPBS en ’s middags kijken wij naar ‘andere schooltijden’.
Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Naar aanleiding van het onderzoek naar ‘andere schooltijden organiseert het
team op woensdag 30 november een ouderavond. Op deze avond kunt u samen
met ons kijken naar de voor- en nadelen van verschillende modellen. We nemen
op deze ouderavond nog geen beslissing. Verderop leest u nog iets meer
informatie over de andere schooltijden.
In de week van 21-25 november staan de oudergesprekken gepland voor de
groepen 1 t/m 8. Wij hebben onderling afgesproken dat het soms verstandig is
om uw zoon/dochter bij het gesprek te betrekken en soms ook niet. U ontvangt
in ieder geval binnenkort hiervoor een uitnodiging. Tijdens de gesprekken in
groep 8 zal ook de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs aan bod komen.
SWPBS
We hebben weer nieuwe afspraken gemaakt om positief gedrag bij kinderen aan
te leren en te stimuleren. Dit keer gaan we aan de slag met het naar binnen
komen na bijv. een pauzemoment. In alle klassen kijken de kinderen naar een
powerpoint en worden de afspraken besproken en ingeoefend. Wij hebben in de
afgelopen periode aandacht gegeven aan gedrag op het schoolplein, gedrag op
de gang, gedrag op het toilet en onacceptabel gedrag. Nu de volgende stap.

Ouderbijdrage
Voor de herfstvakantie heeft u het verzoek gekregen om de ouderbijdrage van
€20,- per kind aan school te voldoen. Mocht u daar nog niet aan hebben gedacht,
is hier nogmaals het rekeningnummer. We verzoeken u om de bijdrage z.s.m.
(voor 15 november 2016) te voldoen op ABN Amro rekening NL 55 ABNA 060 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
Andere schooltijden
Inmiddels hebben we de volgende stap gezet om het overgaan naar andere
schooltijden te kunnen onderzoeken. In de laatste MR-vergadering is een
stappenplan besproken die leerkrachten en ouders de gelegenheid geeft om mee
te denken/praten en mee te beslissen.
Op woensdag 16 november zullen de leerkrachten zich buigen over de
schooltijden. Onder leiding van een extern deskundige zullen zij de voor- en
nadelen van de verschillende modellen bekijken en onderzoeken.
Op woensdagavond 30 november krijgt u de gelegenheid om hierover mee te
praten. Wanneer u dit onderwerp belangrijk vindt, zou het fijn zijn als u er op
30 november bij kunt zijn. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Agenda
Wo 16 nov
Ma 21 nov t/m vr 25 nov
Wo 30 nov
Vr 2 dec
Vr 2 dec
Wo 21 dec
Do 22 dec
Vr 23 dec
Ma 26 dec t/m vr 6 jan

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Ouderavond ‘andere schooltijden’
Sinterklaasfeest (bovenbouw les tot 14.00)
Koffieochtend
Kerstviering
Start 9.30 uur
Alle leerlingen ’s middags vrijdag
Kerstvakantie

