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Aan alle ouders/ verzorgers,
Morgen is het alweer april! Wat gaat de tijd toch snel. De maanden april en mei
zullen ook voorbij vliegen, mede door het feit dat Pasen, de meivakantie en
Hemelvaart in deze maanden plaatsvinden. In onze Bijbellessen zijn wij op weg
naar Pasen. Wij vertellen de verhalen rondom het lijden en de opstanding, we
zingen de Paasliederen en bereiden ons voor op de viering van donderdag
13 april. In de week erna maken we ons op voor de Koningsspelen en daarna
start de meivakantie. In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid stil gestaan
bij de achterliggende gedacht van Pasen: vergeving. Toch is het ‘Nieuwe Begin’
ook een belangrijk thema. Na een donkere, sombere tijd en Jezus die door het
aller diepste dal is gegaan, gloort er door Zijn opstanding hoop aan de horizon.
We mogen weer opnieuw beginnen! Dat heeft Hij ons verteld. Die mooie
Paasboodschap geldt ook nu nog in onze tijd. We maken fouten, pakken zaken
verkeerd aan, maar we mogen weten dat we er ook een streep onder kunnen
zetten en opnieuw mogen beginnen. Niet om weer dezelfde fouten te maken,
maar om er van te leren om het anders te doen. Zo krijgt Pasen ook in 2017
weer nieuwe betekenis.
Personeelszaken
Wij kunnen u melden dat het steeds beter gaat met de leerkrachten in de
ziekenboeg. Alice is inmiddels volledig hersteld en zij zal vanaf maandag 3 april
weer al haar taken gaan uitvoeren. Met Susanne gaat het ook steeds beter.
Inmiddels werkt zij met individuele leerlingen en gaat zij haar uren uitbreiden
door mee te draaien in groep 4. We hopen dat ook Susanne weer spoedig
volledig hersteld is, zodat ook zij al haar taken weer kan oppakken.
We hebben ook een nieuwe collega aangetrokken. Liesbeth Swaanen zal 4 dagen
in de week een leerling uit groep 5 begeleiden.
Vakanties 2017-2018
Inmiddels zijn de vakanties voor het volgend schooljaar bekend.
Herfstvakantie
16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasweekend
30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie
23-04-2018 t/m 11-05-2018
2e Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
16-07-2018 t/m 24-08-2018
De overige vrije dagen zijn nog niet bekend.

Andere schooltijden
Inmiddels heeft de Medezeggenschapsraad nagedacht over het voorstel ‘andere
schooltijden’. Binnenkort ontvangt u een enquêteformulier. U kunt dan aangeven
of u voor het voorstel stemt of dat u tegen bent.
Bloemenactie Ouderraad
Wij kunnen u melden dat de bloemenactie nu al een groot succes is. Wat is er al
veel verkocht. De sluiting is in principe vandaag. Toch heeft de Ouderraad
besloten om ook maandagochtend nog de mogelijkheid te geven voor het
inleveren.
Dus laatste kans: Inleveren bloemenactie maandag 3 april van 8.20-8.40 uur!
Nieuws uit de MR
Op 22 maart is de MR bij elkaar geweest. Naar aanleiding van de ouderavond
over andere schooltijden heeft de directeur, geadviseerd door de extern
deskundige een 'voorgenomen besluit andere schooltijden' opgesteld. Wij hebben
dit voorstel bekeken. Binnenkort volgt een enquête naar alle ouders omtrent de
andere schooltijden.
Menno Sweerman zal de MR na een termijn van 3 jaar verlaten. Hierdoor
ontstaat aan het einde van dit schooljaar een vacature binnen de oudergeleding
van de MR. Binnenkort zal deze vacature worden verspreid onder alle ouders.
We hebben ook gesproken over het verkeersplan, het onderwerp 'communicatie',
het nieuwe actieplan SWPBS, de ontwikkelingen op de Klim Op en de
ontwikkelingen binnen de GMR.
Onze volgende vergadering staat gepland op 31 mei 2017.
De MR is bereikbaar via mr@klimopleerdam.nl of via de MR brievenbus.
De Grote Rekendag
Op 5 april (aankomende woensdag) zijn alle kinderen de hele ochtend actief met
rekenopdrachten. U bent van harte uitgenodigd om bij de opening te zijn en bij
de afsluiting. U heeft hierover al informatie ontvangen. De kinderen gaan op de
normale schooltijden naar school.
Aanmeldingen broertjes/ zusjes
Wij zijn aan het nadenken over de groepsindeling voor volgend schooljaar. Om
een goede keuze te kunnen maken, is het voor ons belangrijk om te weten welke
kinderen er in de loop van het schooljaar 2017-2018 bij ons op de Klim Op
komen. Heeft u uw zoon of dochter nog niet opgegeven voor volgend schooljaar,
maar wilt u dat wel, loop dan even binnen bij Kenneth Grasmeijer. U ontvangt
dan een inschrijfformulier, zodat we de inschrijving kunnen vastleggen.
Terugblik maart
-In februari hebben de kinderen uit groep (4) 5 t/m 8 meegedaan aan het
voetbaltoernooi. Op 3 woensdagmiddagen hebben de kinderen geknokt om
doelpunten te maken en de wedstrijden te winnen. Na soms spannende
momenten zijn uiteindelijk 2 teams door naar de finale. De jongens uit groep 6
en de meisjes uit groep 5 spelen de finalewedstrijd op Koningsdag. We hopen
voor beide teams dat zij naast plezier ook daadwerkelijk voetbalkampioen
Leerdam 2017 mogen worden.

-Op 24 maart was de Nationale Pannenkoekendag. Alle kinderen hebben in de
klas een lekkere pannenkoek gegeten. Tussen de middag hebben de
overblijfkinderen uit de bovenbouw samen met de ouderen uit de wijk en het
Emmahuis pannenkoeken gegeten, gezongen en spelletjes gedaan. Het was heel
vertrouwd om te zien dat de muzikale omlijsting werd verzorgd door Dieke
Biesheuvel (voormalig ouder van de Klim Op). Wij willen de Ouderraad en alle
hulpouders bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Het was een groot
succes.
-Op woensdag 29 maart sloot de bovenbouw het thema ‘leven in de
middeleeuwen’ af. Tijdens de afsluiting konden de kinderen en ouders even een
kijkje nemen in de Middeleeuwen.
April activiteiten
-Op woensdag 5 april staat de grote rekendag gepland. Alle kinderen zijn deze
ochtend bezig met rekenactiviteiten.
-Donderdag 13 april staat in het teken van Pasen. Naast de schoolviering met
alle kinderen in de grote hal wordt er ook op school geluncht. U ontvangt
hierover nog informatie. Deze dag hanteren wij het continurooster. Dat betekent
dat alle kinderen op school eten en om 14.00 uur vrij zijn.
-De oudergesprekken staan gepland in de week voor Pasen. Wij hebben met
elkaar afgesproken dat we eventueel al iets eerder met de gesprekken starten.
Ook is het mogelijk dat sommige gesprekken pas na de meivakantie zijn.
Uiteraard wordt u daar door de leerkracht over geïnformeerd.
-Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen van de Klim Op doen
deze dag sport- en spelactiviteiten. De onderbouw is om 12.00 uur uit. De
bovenbouw draait ook op deze dag een continurooster en zijn om 14.00 uur uit.
Agenda
Wo 5 apr
Do 13 apr

Grote reken dag
Paasviering (continuprogramma tot 14.00 uur)

Vr 14 apr t/m ma 17 mrt

Paasweekend

Di 18 t/m do 20 apr
Vr 21 apr
Ma 24 apr t/m vr 5 mei
Di 9 mei

Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Koningsspelen (continuprogramma tot 14.00 uur, groep 5-8)
Meivakantie
Luizencontrole

