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Beste ouders/verzorgers,

Nog een week en dan begint de zomervakantie. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten
die komende periode plaatsvinden. Maandag de jaarlijkse schoolreis, woensdag het afscheid van groep 8
met een heus gala en vrijdag van 8.45 tot 10.00 uur het wenmoment in de nieuwe groep en het afscheid
van leerkrachten en van schooljaar 2017-2018.
Ik kijk met veel plezier terug op dit schooljaar. Ik ben heel blij dat ik Linda heb mogen opvolgen als
directeur van de Klim-op en merk dat ik steeds meer kinderen en ouders leer kennen. Ik ben enorm trots
op onze school als ik zie hoe kinderen groeien en het naar hun zin hebben op school en als ik van ouders
terug hoor hoe tevreden zij zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten. We willen ons graag steeds
verder ontwikkelen en daarom zullen we volgend schooljaar weer ouderpanels plannen, zodat we met
elkaar van gedachten kunnen wisselen over wat we nog kunnen verbeteren op de Klim-op. In september
krijgt u meer informatie over de plannen voor volgend jaar.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

MR
Op 18 juni hebben de MR en Marjon een overleg gehad. De Notulen van 15 mei zijn goedgekeurd. We
hebben een terugblik en vooruitblik van het A3 plan gehad. Het plan voor werkdrukverlichting is nader
uitgelegd en tevens door de leerkrachten-geleding van de MR goedgekeurd. Met de opmerking dat het
team het nog wel verder uitwerkt op de volgende studiedag. De tussenschoolse opvang bekostiging is
weer voor 1 jaar vastgelegd. Volgend jaar moet er nagedacht worden over een definitieve oplossing voor
de financiën. Er komt een oplossing voor een betere klimaatbeheersing in de gehele Sprankel. Er zijn nog
de nodige onderhandelingen bezig over hoe en wat. We houden u op de hoogte. We nemen afscheid van
ouderlid Mark van Erp. En danken hem voor al zijn inspanningen in zijn jaren bij de MR. Tevens hebben we
een nieuw ouderlid en dat is Yvette Wijnhoven.

Opbrengsten CITO
Afgelopen studiedag hebben we met het team de resultaten van CITO besproken. We zijn trots op de
volgende zaken:
 Rekenen
 Begrijpend lezen
 Spelling werkwoorden en spelling niet- werkwoorden
 AVI
 DMT in groep 3 en groep 4
 Studievaardigheden
 Eindcito groep 8

Ook hebben we met elkaar gekeken waar we volgend schooljaar mee aan de slag gaan. Tijdens het
leeskwartier wordt er groepsdoorbrekend aandacht besteed aan het connect lezen (herhaald lezen). We
kunnen hierdoor nog beter inspelen op de verschillende leesniveaus.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is fijn voor ons om op tijd te weten hoeveel nieuwe leerlingen we volgend schooljaar mogen
verwelkomen op de Klim-op. Mocht uw kind voor 1 augustus 2019 vier jaar oud worden, dan willen wij u
vragen om uw kind aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren” vindt u het
aanmeldformulier. Alvast bedankt!

Klasbord
Ook volgend schooljaar gaan we weer gebruiken maken van Klasbord. Dit betekent dat de huidige
leerkracht het huidige profiel afsluit of doorgeeft aan de volgende leerkracht. Hierdoor kan Klasbord in de
vakantieperiode ineens niet toegankelijk zijn, door iemand anders beheerd worden of wordt de
profielnaam aangepast aan de nieuwe groep. Wij zorgen ervoor dat u aan de start van het nieuwe
schooljaar de juiste groepen volgt of een uitnodiging ontvangt om de juiste groepen te kunnen volgen.

Afscheid van onze school: afscheid groep 8
Schoolkamp
Half juni hebben we met elkaar mogen genieten van een schitterend schoolkamp voor groep 8. Iedereen
die daar aan meegewerkt heeft, hartstikke bedankt!
Afscheidsmusical Donderdag 28 juni zijn we ’s middags met alle kinderen van de school gaan kijken naar de
afscheidsmusical van groep 8 in den Domp. ’s Avonds waren alle ouders uitgenodigd om het talent van hun
kind te komen bewonderen en aansluitend was er een afscheidsborrel voor alle kinderen van groep 8 en
uitsluitend hun ouders/verzorgers.
Met een homerun de school uit
Op woensdag 4 juli is de laatste schooldag van groep 8. Om 12:45 uur “slaan we ze met een homerun de
school uit” middels een potje slagbal groep 8 tegen de leerkrachten. U bent om 12:45 uur van harte
welkom in de sporthal van de school bovenop de tribune.
Gala-feest
En uiteindelijk vindt dezelfde avond voor de kinderen het echte afscheid plaats. Ons jaarlijkse gala-feest
wordt weer een bijzonder moment voor kinderen dat ze nooit meer zullen vergeten. Alle ouders die
hieraan meegeholpen hebben: Bedankt!

Afscheid van onze school: afscheid teamleden
Wij nemen aan het eind van dit schooljaar ook afscheid van Myriam van Strijp en Ellie Kemps. Zij gaan
allebei gebruik maken van het keuzepensioen.
Wij gaan als team vrijdag 6 juli op passende wijze afscheid van hen nemen en hen bedanken voor hun inzet
op de Klim-op.
Myriam van Strijp heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor goed onderwijs in een prettige
leeromgeving, voor alle kinderen van de Klim-op, als leerkracht, locatieleider en adjunct-directeur. Wij
zullen haar kennis, kunde, en haar grote passie voor onderwijs missen!
Ook Ellie Kemps heeft jarenlang gewerkt als leerkracht op de Klim-op en zich altijd voor de volle 100%,
met passie en plezier ingezet om te zorgen voor goed onderwijs aan alle kinderen in een fijne sfeer. Wij
gaan haar betrokkenheid, inzet en hart voor onderwijs missen!

Beste ouders van de Klim-op,
Graag wil ik jullie gedag zeggen en bedanken voor de jaren dat ik voor de Klim-op
heb gewerkt.
Jullie betrokkenheid was groot en de contacten waren hartelijk.
Met passie en overtuiging heb ik een steentje willen bijdragen aan de
ontwikkeling van jullie kostbaarste bezit, uw kind.
Mijn hart en geest zouden door willen werken, maar de leeftijd zegt mij dat het
wijzer is te stoppen. Groep 4 was mijn laatste klas.
De Klim-op en alle mensen die ik daarbij heb ontmoet zal ik als een warme
herinnering bewaren.
Myriam van Strijp

Beste ouders,
Komende vrijdag, 6 juli, neem ik afscheid als leerkracht van onze basisschool de Klimop en ga ik genieten
van mijn vroegpensioen.
Met heel veel plezier kijk ik terug op al die jaren, waarbij ik vele kinderen een stukje in hun leven heb
mogen begeleiden. En van sommigen zelfs hun ouders!
Via deze weg wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne en prettige samenwerking !
Ellie Kemps.

Welkom op de Klim-op: nieuwe teamleden
Hallo allemaal!
Ik wil mezelf graag even voorstellen! Ik ben Renee van Kasteren en kom
volgend schooljaar op de Klimop werken in groep 7 samen met juf Carla.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben 36 jaar en
woon in Waalwijk samen met Jasper en onze 2 kinderen Faas (5 jaar) en
Pomme (3 jaar). In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te hardlopen en
bootcampen. Verder hou ik ervan om leuke dingen te doen met mijn gezin
en/of met familie en vrienden.
Na ruim 13 jaar gewerkt te hebben op de Franciscus in Biezenmortel werd
het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb alle groepen vanaf groep 3
gedraaid, maar heb het meeste affiniteit met de bovenbouw. Binnen de stichting heb ik plusklassen
gedraaid en heb ik beleid geschreven voor de meer- en hoogbegaafde kinderen op de Franciscus.
Ik vind het heel belangrijk dat kinderen zich fijn voelen in de klas en lekker in hun vel zitten. Dat is de basis
om tot leren te komen. De sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag bij kinderen boeit me enorm.
Daarom heb ik nog een master-SEN gevolgd en ben ik gedragsspecialist.
Ik zet me voor 100% in om kwalitatief goed onderwijs te bieden.
Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik kan niet wachten de kinderen en hun ouders te

ontmoeten!
Weet dat de deur altijd open staat, dus loop gerust eens binnen!!

Laatste schooldag....kom even binnen!
Op de laatste dag van dit schooljaar staat vanaf 12:00 uur in de lounge de koffie/thee klaar voor alle ouders
van de Klim-op en de Hasselbraam. Wij hopen dat u gezellig een kopje mee drinkt. Aansluitend kunt u om
12:30 uur uw kind in groep 1 t/m 4 ophalen in de klas. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar
buiten, maar ook in de lokalen van deze groepen is de leerkracht aanwezig om u de hand te schudden.

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit de omgeving
Vakantielezen: voorkom het zomerverval!

Komende week krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 een poster en een brief mee over het project
vakantielezen, waar we als school aan deelnemen. Het is belangrijk om lekker door te blijven lezen in de
vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.
De kinderen mogen voor in de vakantie maar liefst 5 boeken meenemen bij de schoolbibliotheek. We
willen u wel vragen om alle boeken die nu nog thuis zijn eerst in te leveren. Voor de leerlingen van groep 8
is dit zeker van belang, omdat dit na de vakantie lastiger wordt voor hen.
Natuurlijk kunt u ook samen met uw kind de boeken komen uitzoeken. De laatste gelegenheid
hiervoor is op dinsdag 3 juli.
Wat is het zomerverval?

De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 á 2
AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als
kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.
Zomerlezen voor ouder en kind
Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Liefst
iedere dag een minuut of tien. Met deze tips houden jullie dat makkelijk vol! Wat kan er gelezen worden?
Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar denk ook
eens aan een folder van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken
en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest.
Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leestontwikkeling niet stagneren, en wellicht zelfs
vooruitgaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet.
Do’s bij samen lezen
• Laat je kind het boek kiezen.
• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het boek over gaan? Is het spannend? Of juist grappig?
Kortom, fantaseer er samen maar op los.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen.
• Praat samen over wat je gelezen hebt.
• Geef je kind complimentjes.
• Geef je kind nog meer complimentjes!
Don'ts bij het samen lezen
• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! Niets is zo demotiverend om telkens te merken dat het
lezen niet lukt.
• Verbeter je kind niet te snel als het een fout maakt.
• Maak het lezen niet te schools.
• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat.

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad juli 2018
Bijlage 2: flyer zomerfestival

Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

