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Aan alle ouders/ verzorgers,
Inmiddels zijn we alweer twee weken op weg in het nieuwe kalenderjaar. We
hebben elkaar al het goeds kunnen toewensen en zijn weer op weg in deze
nieuwe maand. Wij hopen dat iedereen een hele goede kerstvakantie heeft
gehad. Buiten is het echt winter geworden. Na de lichte sneeuwval van vorige
week, zitten we nu een korte periode met vorst. Een goede kou-periode in het
jaar is belangrijk om ook weer alle bacteriën onschadelijk te maken. We hebben
gezien dat het griepvirus wel heel lang blijft hangen. In december waren veel
kinderen grieperig en ook nu in januari is dat het geval. Wanneer veel kinderen
ziek zijn, betekent het vaak ook dat één of meerdere leerkrachten griep krijgen.
We hebben dat afgelopen week gemerkt toen juf Jessika onverwachts niet kon
komen werken.
Januari staat bij ons op school ook in het teken van de CITO-toetsen. Het
afnemen van deze onafhankelijke toetsen geeft ons een goed beeld wat de
kinderen in de afgelopen maanden hebben bijgeleerd. Met deze gegevens
kunnen we de kinderen weer beter helpen in de maanden die nog gaan komen.
Deze week hebben we te maken gehad met verdrietige berichten. De vader van
Emile (8) en David (4) is onverwachts overleden. We wensen Gera, de kinderen
en alle andere dierbaren heel veel sterkte en Gods Kracht toe in deze moeilijke
en verdrietige periode.
Ouderraad
De ouderraad heeft na het afscheid van Mary, Dieke en Renate een oproep
gedaan voor nieuwe ouders in de ouderraad. Een drietal ouders hebben zich
aangemeld en draaien al vanaf december mee. Toch wil ik ze nog even graag
aan u voorstellen. De nieuwe ouderraadsleden zijn: Nadia Koenen (moeder van
Joris, groep 1), Arlette Braad (moeder van Lois, groep 2 en Evan de Vries (vader
van Lydia, groep 2). Wij wensen hen een hele goede tijd toe in de ouderraad.
Personeelszaken
Wij kunnen u melden dat juf Alice weer wat meer is gaan werken. Na de
kerstvakantie is zij begonnen op de woensdag en vrijdagochtend. De laatste
ochtend is nog arbeid therapeutisch. Juf Susanne is gestart met het werken met
individuele kinderen buiten de groep. Deze twee weken staan in het teken van
individuele toetsen, daarna gaat ze met instructiegroepjes starten.

Terugblik december
-De maand december heeft vooral in het teken gestaan van de twee feesten:
Sinterklaas en Kerst.
-In de laatste schoolweek hebben we in de Pauluskerk het kalenderjaar met een
mooie kerstviering afgesloten.
-In de afgelopen maanden hebben juf Susanne en Maria Bakker (verkeersouder)
hard gewerkt aan het veiligheidslabel van School op Seef. In december is de
uitslag bekend gemaakt. We hebben het certificaat gehaald met het volle aantal
punten. Binnenkort krijgen we het certificaat officieel uitgereikt in het bijzijn van
de kinderen. U zult daar in één van de volgende nieuwsbrieven over worden
geïnformeerd. Susanne en Maria verdienen het compliment. Zij hebben ervoor
gezorgd dat verkeerseducatie bij ons weer op de schoolagenda staat en hard
gewerkt om het certificaat binnen te halen.
-Onze school heeft een nauwe samenwerking met de Marnix Academie. Op deze
school zitten de studenten die bij ons stage komen lopen. Om te voldoen aan de
opleidingseisen zijn criteria opgesteld. Juf Mariëtte is bij ons de leerkracht die
zich inzet om de studenten in de school te krijgen en hen gedurende een
stageperiode begeleidt. Uiteraard is de leerkracht als mentor direct betrokken bij
de ontwikkeling van de student, maar Mariëtte coördineert en begeleidt. Tijdens
het laatste auditgesprek heeft de Marnix Academie verklaard dat de Klim Op aan
alle criteria voldoet en dat wij ons officieel opleidingsschool van de Marnix
Academie mogen noemen.
Een groot compliment voor Mariëtte is hier wel op z’n plaats. Er is veel werk
verzet om dit te bereiken.
Januari activiteiten
In januari staan in principe geen schoolactiviteiten, evenementen of feesten
gepland. Wel staan de maanden januari en februari in het teken van het
Glasproject van de gemeente Leerdam.
Agenda
6 t/m 10 februari
wo 15 feb
Vr 23 dec
Ma 27 feb t/m vr 3 mrt

Oudergesprekken groep 8
Uitreiking eerste rapport
Alle leerlingen ’s middags vrijdag
Voorjaarsvakantie

Di 7 mrt
Vr 24 mrt
Wo 5 apr
Do 13 apr

Luizencontrole
Pannenkoeken dag
Grote reken dag
Paasviering (continuprogramma tot 14.00 uur)

