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december 2020
Wat een bijzondere tijd! Zo net voor de kerst de school
alsnog dicht…
We hopen ondanks alles dat u toch de warmte en liefde
van Kerst mag ervaren.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2021!

Kerst

Kerst
Gelukkig hebben we dinsdagmorgen met alle kinderen kerst kunnen vieren. Gelukkig was het nog een
klein beetje donker ’s morgens en hadden we daardoor toch ook een sfeervolle kerstviering. Iedereen
had zijn of haar kerstkleding vast aangetrokken en gelukkig waren de liedjes en teksten ook al goed
geoefend.

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs
We hebben er al twee dagen digitaal onderwijs op
zitten. We zijn erg trots op ouders en kinderen. Jullie
doen het opnieuw fantastisch!
Complimenten!

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling
Ondanks alle maatregelen hebben we ook de laatste weken als
team weer aan schoolontwikkeling gewerkt. We zijn gestart met de
cursus van de Kanjertraining, twee studiedagen hebben we allerlei
oefeningen gedaan om zo goed in de methode te komen. In de
groepen is al het een en ander toegepast. We zijn blij dat dit toch
door kon gaan.
Daarnaast wordt er in de onderbouw ook doorontwikkeld wat
betreft de leerlijnen voor groep 1 en 2. Ook daar zijn weer
studiemomenten geweest waardoor we de leerlijnen nog verder
door ontwikkelen op de Klim Op.

Welkom op school

Welkom op school
Welkom op school voor: Jay, Alessandro, Evi, John, Ilay en Yusra,
Mikolaj. Gezellig dat jullie erbij zijn gekomen op de Klim Op! Veel
onderwijsplezier gewenst!
Na de vakantie gaan Milo, Tobi, Lyna en Vaya naar een andere school, we wensen hen veel
onderwijsplezier en zien jullie vast nog!
Site

Nieuwe site
De site en het nieuwe logo zijn echt bijna klaar, maar deze nieuwsbrief komt nog net op de huidige site.
Nog een klein beetje geduld.

Muziek

Muziek
Zoals jullie weten hebben we een leuk zangproject
achter de rug met meester Jelle. U heeft de
filmpjes kunnen zien. Als de maatregelen het
toelaten, gaan we ook snel verder met ons
volgende project. De bedoeling is dat alle kinderen
10 verschillende workshops krijgen over
muziekinstrumenten. U kunt het project
vergelijken met VIO ( voorbereidend
instrumentaal onderwijs). We zullen dit niet
starten tijdens de thuiswerkperiode, maar zo snel
mogelijk daarna. We zien er naar uit!

Jubileum…

Jubileum…
Op 14 december werd er ’s morgens al vroeg naar school gebeld door meneer van Doorn. Hij feliciteerde
de school, want 60 jaar geleden heeft meneer van Doorn de Da Costa school geopend in ons huidige
gebouw. We vonden dit wel reden voor een traktatie en een foto met de vlag van nu en de vlag van 60
jaar geleden.
Eigenlijk hadden we het 25- jarig jubileum van de school in september willen vieren. Het draaiboek lag en
ligt klaar, helaas hebben we dit afgeblazen wegens alle maatregelen. Hoe dan ook, we hebben nog een
jubileumfeest te goed!

Instroomgroep

Instroomgroep
Na de kerstvakantie starten we de instroomgroep voor 4-jarigen. Kinderen die nu 4 jaar worden, komen
in deze groep. Juf Marit en juf Kathrin zullen deze groep lesgeven.
In groep 1 start juf Demi na de kerstvakantie. In groep 2 geven juf Leanne en juf Mariëlle les.
OR

OR
Wat fijn dat dit jaar de OR ondanks alle maatregelen toch voor de kinderen en leerkrachten klaar stond.
Dank jullie wel!
Bericht vanuit de MR

Bericht vanuit de MR
Verslag MR 26 november 2020
Tijdens deze vergadering is er gesproken over de volgende onderwerpen:
-

-

Hoe gaan we om met de coronamaatregelen op onze school?
We beperken de volwassenen op school, zoals voorgeschreven.
Personeel
Na de kerstvakantie starten we met de startgroep.
Schoolontwikkeling
Team start binnenkort met de Kanjertraining. In elke groep wordt nu een Engelse methode
uitgeprobeerd.
Inspectiebezoek op 10 december. ( helaas is het bezoek op 9 december afgezegd, er volgt een
nieuwe datum)
Nieuw logo
Het nieuwe logo en de site zijn rond de kerstvakantie klaar.
Leerlingaantal
Het aantal leerlingen stijgt nog steeds, er komen veel nieuwe ouders met kinderen kijken op
school.

De MR wenst alle leerlingen en hun ouders / verzorgers gezegende Kerstdagen en een fijne vakantie.
Als je blijft verwachten,

Als je blijft verwachten

hopen dat het anders wordt

Wat de toekomst brengen zal

krijg je nieuwe krachten

Krijg je nieuwe krachten

lijkt het donker ingekort.

Kijk je verder dan de stal

Als je blijft verwachten

Als je blijft verwachten

vol verlangen naar die dag

ook al lijkt de strijd verloren

Krijg je nieuwe krachten

Krijg je nieuwe krachten

voel je dat je leven mag.

want Hij is in jou geboren.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen
We merken dat er veel interesse is in de Klim Op bij nieuwe ouders. Dat is ontzettend fijn! We vinden het
als school heel fijn om vroegtijdig te weten welke kinderen we kunnen verwachten. Mocht u interesse
hebben in de school, laat het weten dan maken we een afspraak. Welkom!
Samen doen
Samen Doen
Door de maatregelen kunnen niet alle activiteiten van Samen Doen doorgaan, houden jullie de site goed
in de gaten?
Logopedie in de school!

Logopedie in de school
Bij ons op school is er de mogelijkheid om uw kind op school onder schooltijd naar de logopedist te laten
gaan. Mocht u willen aanmelden, laat het weten bij een van de leerkrachten of de directeur.
De logopediste geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat loopt via de ouders!

Fysiotherapie op de Klim Op!

Fysiotherapie
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er
binnenkort fysiotherapie mogelijk zou zijn op de
Klim Op. Inmiddels is de fysiotherapeut gestart op
school. U kunt nog steeds aanmelden.

Mocht uw kind fysiotherapie nodig hebben, dan kan dat op school, onder schooltijd. U hoeft niet steeds
mee naar de behandelingen. Wilt u meer weten, dan kunt u eens kijken op de site en op school hebben
we folders liggen.
http://www.cesarinbeweging.nl/kids-in-beweging/kinderoefentherapie
Heeft u hier vragen over, kunt u ook altijd op school terecht.
Meester Daan geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat loopt via de ouders
Kalender

Maandag 4 januari 2021
Woensdag 13 januari 2021
Donderdag 11 februari 2021
19 t/m 26 februari 2021

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur

De digitale lessen starten weer.
Studiedag, op deze dag zijn er ook geen digitale
lessen.
Studiedag, op deze dag zijn er geen lessen.
Voorjaarsvakantie

