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Aan alle ouders/ verzorgers,
Veertig dagen voor Kerst start de Adventsperiode. In deze tijd bereiden we ons
voor op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. We steken de kaarsen
aan en lezen het verhaal van Jozef en Maria en de ster boven de stal in
Bethlehem. Ook in huis zie je veranderingen. We halen het Licht in huis. De
kaarsen, de lichtjes, de kerstboom en andere versieringen geven ons een warm
gevoel. Buiten koud en binnen warm, knus en gezellig.
Maar het licht staat wel voor de komst van het Licht. God wil ons warmte geven.
God wil ons liefde geven. God wil ons het Licht geven. Hij heeft dat jaren geleden
al gedaan. Hij heeft ons Zijn Zoon geschonken.
En zo bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest, thuis en op school. De
eerste bomen staan al en de kerstversieringen worden opgehangen. We oefenen
de liedjes voor het Kerstfeest en vertellen de bijzondere verhalen uit de Bijbel.
Wij hopen dat ook u in deze donkere dagen de warmte en het Licht mag vinden,
want het Licht wordt gebracht……ook bij u!
Personeel en onderwijs
Inmiddels zijn we weer een paar weken verder en begint de rust op personeelsgebied weer terug te keren. Juf Martine begint steeds beter haar draai te vinden
en werkt momenteel 4 dagen in groep 5. Op woensdag zoeken we nog wekelijks
naar een goede oplossing.
Vandaag is juf Alice begonnen met de re-integratie in de groep. Ze heeft
vanmorgen groep 5 opgestart en tot de pauze met ze gewerkt. Vanaf 10.00 uur
hebben we de kinderen verdeeld over de groepen. Volgende week zal juf Alice
weer een stukje ‘werken in de klas’ gaan oppakken.
Het gaat ook beter met juf Susanne. Zij gaat na de kerstvakantie met individuele
kinderen werken. We zijn blij om te zien dat juf Alice en juf Susanne goed
werken aan hun herstel.
In de eerste weken hebben we veel gebruik gemaakt van de PIO-invallerspool.
Door met name de wet Werk en Zekerheid is het heel lastig om leerkrachten te
laten invallen. Daarnaast ontstaan er ook tekorten aan leerkrachten. U heeft
daar mogelijk in het nieuws ook al iets over gehoord.
Wanneer er geen invallers zijn, moet de school zelf voor een oplossing zorgen.
Soms betekent dat dat de directeur eens een keer vervangt of dat de kinderen
worden opgedeeld over de andere groepen. In het uiterste geval kunnen groepen
naar huis worden gestuurd.
Gelukkig is dat bij ons op school nog niet nodig geweest.

Terugblik november
-De maand november heeft naast het gewone schoolwerk ook de voorbereiding
naar het Sinterklaasfeest centraal gestaan. We kijken op een goede manier terug
naar de Pietengym, het zetten van de schoen en het werken over dit thema.
-Op woensdag 16 november heeft het team op een studiedag nagedacht over het
verbeteren van het onderwijs bij ons op school in relatie met het welbevinden en
de betrokkenheid bij de kinderen. We hebben ook gesprokken over de nieuwe
afspraken vanuit SWPBS en hebben actief onderzoek gedaan naar de modellen
‘andere schooltijden’ o.l.v. Rijk van Ommeren.
-Op 30 november hebben we ’s avonds samen met de ouders naar de modellen
‘andere schooltijden’ gekeken. Daarover leest u iets verder op meer.
-Eind november hebben wij de oudergesprekken gevoerd. Het is fijn om te zien
dat veel kinderen de kans kregen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Op deze
manier wordt er met het kind en ouders gesproken in plaats van over het kind.
Uiteindelijk zijn zij zelf ook verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling
hier op school.
De kinderen en de ouders van groep 8 hebben het voorlopig schooladvies
gekregen. Hiermee kunnen ze zich alvast oriënteren op een school voor
Voortgezet Onderwijs. In februari volgt het definitieve advies.
Studiedag
-In verschillende sessies hebben we gesproken en nagedacht over het
verbeteren van het onderwijs. Wat hebben de kinderen bij ons op school nodig
om iedere dag met plezier naar school te komen en actief betrokken te zijn bij de
inhoud van de lessen. We ontwikkelen op dit moment een actieplan waarin we
gaan aangeven op welke manier en in welke periode we wat gaan doen.
-Tijdens de bespreking van SWPBS hebben we de kennis weer opgefrist en
hebben we gewerkt aan de nieuwe MOS. In de afgelopen periode hebben we
aandacht besteed aan het einde van de pauze. De slogan die hierbij hoort, is
‘BEL, STOP HET SPEL!’ In januari komt een nieuwe MOS centraal te staan. We
gaan dan aan de slag met het lopen/fietsen van school naar gym/zwemmen of
een buitenschoolse activiteit.
-Als derde onderwerp hebben we onderzoek gedaan naar de modellen ‘andere
schooltijden’. Na een korte presentatie hebben we de voor- en nadelen van
diverse vormen onderzocht.
Andere schooltijden
Op woensdagavond 30 november hebben een groot aantal ouders met elkaar
gesproken en nagedacht over het mogelijk wijzigen van de schooltijden.
In het eerste gedeelte hebben we een korte introductie gehad van Rijk van
Ommeren (een extern deskundige). Hij vertelde over het ontstaan van de
huidige schooltijden en de ontwikkeling naar andere vormen.
In het middengedeelte zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
Wat zijn voor ons pluspunten en welke knelpunten zien wij.
1-In het Hoorns model (huidige schooltijden, maar iedereen
woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij) wordt op jaarbasis te weinig les
gegeven. Er zullen dan vakantiedagen moeten worden ingeleverd om te
voldoen aan de wettelijk urennorm van 7520 uur (verdeeld over 8 jaren).

2-In de huidige schooltijden geven veel ouders aan dat het voor hun kind
moeilijk is om zich tussen de middag (thuis) weer opnieuw op te laden
voor de middag. Zij gaan liever 1x per dag naar school en daarna ben je
ook echt vrij.
3-In het continurooster worden alle schooltijden gelijk getrokken, maar
blijft de vrije woensdagmiddag bestaan. Hierdoor zijn de kinderen circa 30
minuten eerder uit. Voor de leerkracht ontstaat een verzwaring, omdat zij
met de kinderen overblijven en met de kinderen werken van 8.30-14.45
uur. En dat is veel langer dan nu.
4-In het 5 gelijke dagen model worden alle schooltijden gelijk getrokken
en gaan alle kinderen iedere dag maar 1x naar school, van 8.3014.00/14.15 uur. De leerkracht heeft na schooltijd extra tijd om de
administratie, voorbereiding, nawerk en extra taken te doen.
Tijdens het laatste gedeelte is er gesproken over de procedure, de rol van de
directeur, het team en de MR. Het belangrijkste om te noemen is het feit dat de
directeur een voorstel ‘schooltijden’ maakt. Deze wordt voorgelegd ter
instemming aan de oudergeleding van de MR. Daarnaast maakt de directeur een
plan ‘werktijdenregeling en rustmomenten’ en legt deze ter instemming voor aan
het personeelsdeel van de MR. Deze twee ingrediënten vormen het hart voor de
regeling.
Aandachtspunten zijn:
-Op welk manier gaat de oudergeleding bij de ouders peilen hoe zij staan t.o.v.
andere schooltijden?
-Zoals u eerder heeft kunnen lezen moet iedere groep in 8 jaar tijd 7520 uren
lestijd hebben gevolgd. Deze rekensom zal van invloed zijn op het moment van
invoering en zorgt voor een mogelijke overgangsperiode.
-Daarnaast moeten ouders ook de tijd hebben om met hun werkgever te praten
over hun eigen werktijden, zodat deze passen in de nieuwe schooltijdenregeling.
SWPBS
In november/december staat het einde van de pauze centraal. We hebben
gemerkt dat kinderen gewoon doorspelen wanneer de schoolbel gaat, terwijl de
leerkracht naar binnen wil om weer te gaan werken.
We hebben met de kinderen afgesproken dat zij een seintje krijgen wanneer de
bel bijna gaat, zodat ze weten dat de pauze bijna voorbij is. Vervolgens lopen ze
naar de verzamelplaats en stoppen het speelgoed in de mand. Ze laten
vervolgens aan de leerkracht zien dat ze naar binnen kunnen.
In de maand november hebben ze het heel goed gedaan. Het ging zelfs zo goed
dat ook de schoolpot vol zat. En dat betekent: een schoolbeloning! Volgende
week gaan alle kinderen kerstkoekjes bakken.
In december besteden we nog steeds aandacht aan het einde van de pauze,
maar ook worden de andere afspraken herhaald.
In januari starten we met nieuwe afspraken die te maken hebben met het
lopen/fietsen naar de gymzaal, zwembad of een andere buitenschoolse activiteit.
Sinterklaas
Afgelopen vrijdag hebben we het feest gevierd van Sinterklaas. Wat was het een
fantastisch feest dit jaar. Alle kinderen hebben er zichtbaar van genoten. Toch
leek het in het begin even fout te gaan. De wind had er voor gezorgd dat de
pakjes in de bomen waren beland.

Piet dacht slim te zijn en klom op het dak van de Klim Op. Helaas kon hij niet bij
de pakjes, maar hij kon ook niet meer van het dak af. Uiteindelijk moest de
brandweer langs komen om Sinterklaas op school te brengen, de pakjes uit de
bomen te halen en Piet weer veilig op de grond te zetten. Na deze opening ging
het Sinterklaasfeest verder in de groepen. In de onderbouw werd toegewerkt
naar het bezoek van de Sint aan de klas en in de bovenbouw werden de
gedichten voorgelezen en de surprises uitgepakt. Voor de ouders stond er koffie
of thee en wat lekkers klaar.
Wist u dat alle kinderen uit de onderbouw op donderdag 1 december in het
surprisemuseum zijn geweest. Zij hebben alvast de surprises van de kinderen uit
de bovenbouw bekeken en direct geleerd wat een surprise is.
Om 12.00 uur gingen de kinderen uit de onderbouw weer naar huis, terwijl de
kinderen uit de bovenbouw nog even verder moesten (vanwege het
continurooster). Zij werden nog extra getrakteerd op een broodje knakworst
geheel verzorgd door de ouderraad.
Wij willen de ouderraad, maar zeker ook alle hulpouders en andere
ondersteuners enorm bedanken voor hun werk en inzet. Dankzij de inzet van
iedereen is het een prachtig Sinterklaasfeest geworden.
Inmiddels is hij weer het land uit en zeggen we….tot volgend jaar!
Kerstviering
Op woensdag 21 december viert de Klim Op zoals ieder jaar het Kerstfeest in de
Pauluskerk. U heeft daar inmiddels de uitnodiging voor ontvangen. Het thema is
‘Het licht wordt gebracht’. Alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd om met ons het kerstfeest te vieren.
Het kerstfeest begint om 19.00 uur.
Wij willen ook dit jaar weer graag de voedselbank steunen. U kunt diverse
producten en spullen inleveren voorafgaande aan het kerstfeest bij de
hoofdingang van de kerk.
Wij hopen dat u er allemaal bij kunt zijn.
Aangezien het kerstfeest ’s avonds is, mogen we een uurtje langer uitslapen. Op
donderdag 22 december start de school eenmalig om 9.30 uur.
December activiteiten
In december staan de twee feesten centraal. Het Sinterklaasfeest is net geweest
en we maken ons nu op voor het Kerstfeest op 21 december a.s.

Agenda
Wo 21 dec
Do 22 dec
Vr 23 dec
Ma 26 dec t/m vr 6 jan

Kerstviering
Start 9.30 uur
Alle leerlingen ’s middags vrijdag
Kerstvakantie

