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We zijn al weer een aantal weken na de zomervakantie naar
school geweest en nu is het alweer herfstvakantie.
Het is een drukke, maar ook fijne tijd geweest met elkaar.
Afgelopen vrijdag hebben we mogen genieten van de
talentenjacht. Wat een talent hebben we op school!
Er is altijd iets
waar je goed in bent
jij bent ook een ster
in deze circustent.
God heeft jou zelf gemaakt
gaf je veel talent
laat iedereen maar zien
waar je goed in bent!

De schoolbieb is geopend!

De schoolbieb is geopend!
In de kinderboekenmaand is onze schoolbieb geopend. De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen op school
boeken lenen uit de schoolbieb. De kinderen van groep 1,2 en 3 lenen ook boeken op school, maar lenen
die vanuit hun eigen lokaal.
Gezien de corona doen we de boeken 72 uur in quarantaine voordat we ze weer uitlenen. Hopelijk
genieten de kinderen van de boeken!

kinderboekenmaand

Kinderboekenmaand
We hebben genoten van de kinderboekenmaand. De opening was indrukwekkend, een heuse
tijdmachine die mensen van vroeger tevoorschijn liet komen! Ook hebben we de boeken gelezen die bij
de kinderboekenmaand horen.
Groep 1-4 heeft ook nog eens genoten van een voorstelling die bij het onderbouw boek hoorde!

Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Ook in de laatste weken hebben we als team weer aan schoolontwikkeling gedaan. We zijn aan de slag
gegaan met wat we in de bijeenkomst over begrijpend lezen hebben geleerd. Binnenkort komt decursus
leidster kijken in de groepen bij de begrijpend leesles.
Op de volgende studiedag gaan we onder andere aan de slag met de nieuwe rapporten. We gaan
nadenken wat er precies voor informatie op het rapport moet komen. We hopen dat het ons lukt om het
eerste rapport van dit schooljaar in de nieuwe vorm uit te delen.
Methodes

Methodes
Na de herfstvakantie starten we met het uitproberen van de methode Stepping
Stones. Dit is een methode voor Engels van groep 1 t/m 8. Na deze methode een
aantal weken te hebben gebruikt, gaan we Groove Me uitproberen in groep 1 t/m
8. U gaat er vast over horen van uw kind(eren). We hebben tijdens de presentaties
een goed beeld gekregen van beide methodes. Wij hebben er zin in!

Welkom op school

Welkom op school
Welkom op school voor Selena en Xela, gezellig dat jullie erbij zijn
gekomen in groep 1! Veel onderwijsplezier gewenst!
Site

Site
Zoals u weet heeft onze school een schoolsite. We zijn op de achtergrond bezig met het maken van een
nieuwe site. Laatst zijn er al foto’s gemaakt voor op de site, wat betreft de tekst, zijn we de puntjes op de
i aan het zetten. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw logo voor onze school. We hopen dat het geheel
klaar is rond de kerstvakantie. Nog heel even geduld dus.

Muziek

Muziek
Meester Jelle is al een aantal weken aan het oefenen met alle groepen. De groepen hebben nog 3 lessen
op vrijdag te gaan. Dan wordt het optreden per groep opgenomen en zullen we het doorsturen, zodat u
er thuis ook van kunt genieten.
De kinderen en ook meester Jelle doen erg hun best en genieten steeds weer!
Personeel

Personeel

Voor groep 1 hebben we een nieuwe juf gevonden, na de kerstvakantie start juf Demi. Hieronder stelt ze
zich vast voor:
Mijn naam is Demi Weiss. Ik ben 21 jaar en woon in Schoonrewoerd. Ik houd van knutselen, zingen en
dansen. Na de kerstvakantie kom ik in groep 1 werken. Ik ben erg enthousiast om op de Klim Op aan de
slag te gaan.
Juf Mariëlle is op de vrijdagen in groep 2 gaan werken, zij stelt zich hieronder voor:
Mijn naam is Mariëlle van Zessen, 44 jaar en woon in Leerbroek. Ik ben getrouwd met Herber en samen
hebben we 3 kinderen. Ik ben een tijdje uit het onderwijs geweest om er voor onze kinderen te zijn. Maar
nu ze op het voortgezet onderwijs zitten begon het wel heel erg te kriebelen, want wat heb ik het
lesgeven en de kinderen gemist. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik op de vrijdagen in groep 2 mag
lesgeven. Ik werk graag met jonge kinderen. Ik vind ze enthousiast, spontaan en leergierig. En ik vind het
mooi om te zien hoe kinderen groeien en steeds zelfstandiger worden. Naast het lesgeven houd ik erg van
wandelen en tuinieren en leer ik graag nieuwe dingen. Vol nieuwsgierigheid en enthousiasme ga ik dan
ook op de Klim Op aan het werk en hoop op een gezellig en leerzaam schooljaar.
De bouw van de nieuwe school in de Broekgraaf
De bouw van de nieuwe school in de Broekgraaf
Hieronder een bericht van een ouder uit de klankbordgroep van Kindcentrum Broekgraaf, Jeroen Saris:
Beste ouders,
Door alle omstandigheden lijkt het misschien wat op de achtergrond te zijn geschoven maar achter de
schermen wordt nog steeds druk gewerkt aan het nieuwe KC en daarbij behorende nieuwe gebouw.
De eerste tekeningen zijn gemaakt, gepresenteerd aan de diverse partijen en ook alweer aangepast en
verbeterd. De architect probeert zo goed mogelijk vorm te geven aan een gebouw dat alle partijen
samenbrengt maar wel rekening houdt met de individuele wensen van de diverse partijen. Wat ik tot nu
toe heb gezien en gehoord van de architect, ben ik benieuwd naar het eindresultaat.
Daarnaast proberen de teams van JPS de Wilgenhoek, CBS Klim Op en SKCN ondanks alle maatregelen
elkaar af en toe te ontmoeten om te kijken hoe de samenwerking in het nieuwe Kindcentrum (KC) vorm
te geven.
Zo was er op 29 september een avond voor de teams en een ouder van alle drie, om een duidelijker
beeld van elkaar en onze gezamenlijk toekomst te vormen. Dit was onder leiding van advies bureau B&T
die JPS de Wilgenhoek, CBS Klim op en SKCN bij dit proces begeleidt.
Eerst hebben we gewoon even kennis gemaakt van mens tot mens los van het KC, dit gaf een goede en
welwillende basis voor de rest van de avond. Vervolgens is in groepjes gewerkt aan wat de persoonlijke
ideeën / speerpunten waren voor een KC. Duidelijk was dat eigenlijk voor iedereen het belang en welzijn
van het kind voorop moet staan.
Daarna is in wisselende groepjes gekeken naar wat er op drie verschillende niveaus (1 KC en directie, 2
KC en teams, 3 KC en ouders) nodig is voor een goede samenwerking.

Hier zijn een aantal punten uit naar voor gekomen die volgens iedereen van belang zijn voor een goede
open samenwerking en waar iedereen verder mee aan de slag kan hoe dit in de praktijk vorm te gaan
geven.
Natuurlijk zijn er ook nog hobbels en zal het hier en daar echt nog wel even zoeken en wennen zijn aan
elkaar maar de open sfeer en bereidwilligheid van iedereen deze avond, geeft hoop voor een mooi KC
Broekgraaf.
Bericht vanuit de OR

Bericht van de OR
De OR heeft een nieuw lid gevonden, Marion van der Bas komt de OR versterken, fijn Marion! De OR
zoekt nog meer leden, heeft u interesse, laat het weten bij de OR of op school.
Bericht vanuit de MR

Bericht vanuit de MR
Sinds de vorige nieuwsbrief is er nog niet vergaderd. Op 28 oktober staat er weer een vergadering
gepland.
In de laatste weken is de MR nauw betrokken geweest bij de sollicitatiegesprekken en de proeflessen. Na
de vakantie gaat de MR weer deelnemen in de sollicitatiecommissie. Er staan dan sollicitatie gesprekken
gepland voor de instroomgroep.
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
Ook in deze maanden zijn er weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd door Samen Doen:
https://samendoen.expert/activiteiten-kalender/2020-11/
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 26 2020
Woensdag 28 oktober 2020
Maandag 16 november 2020
Vrijdag 20 november 2020
4 en 11 december 2020
17 december 2020

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

Studiedag, kinderen zijn vrij
Vergadering MR
Schoolondersteuningsteam (SOT)
Groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur uit ivm een
studiemoment
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
’s avonds kerstfeest op school met de kinderen

