Nieuwsbrief
juli 2018

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief vindt u de laatste nieuwtjes van dit schooljaar.
Tijdens de borrel na de poetsavond hebben we alle ouders al hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan een
heel mooi schooljaar. Via deze nieuwsbrief wil ik alle ouders nogmaals hartelijk bedanken voor hun
bijdrage als klassenouder, OR-lid, MR-lid, vrijwilliger in de Bieb, hulp in en beheer van de Sprankeltuin,
chauffeur en/of begeleider bij uitstapjes, hulp bij allerlei activiteiten…en gewoon voor uw betrokkenheid
en vertrouwen in de Klim-op!
Een heel fijne zomervakantie en tot over 6 weken.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Doppers
Tijdens de sportdag hebben alle leerlingen een dopper gekregen van de gemeente. Zij hebben dit jaar
bewegen en gezonde voeding als speerpunt. Wij hebben toen besloten dat de doppers tot de
zomervakantie op school zouden blijven. Aan het eind van de week krijgen de kinderen de doppers
allemaal mee naar huis en mag de dopper in het bezit blijven van uw kind. De dopper hoeft dus na de
vakantie niet mee terug gebracht worden naar school. Als u uw kind drinken mee wilt geven in de dopper,
dan is dat uiteraard prima.

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. U
ontvangt komende week nog een jaaroverzicht van het afgelopen schooljaar.

Vakantierooster compleet met studiedagen
Herfstvakantie

15 okt. t/m 19 okt. 2018

Kerstvakantie

24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart t/m 8 maart 2019

Meivakantie

22 apr. t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 aug. 2019

Studiedagen

donderdag 6 december 2018
vrijdag 12 oktober 2018
maandag 4 februari 2019
maandag 8 april 2019
woensdag 29 mei 2019
vrijdag 28 juni 2019

Welkom op de Klim-op: nieuwe teamleden
Hallo allemaal,
Graag stel ik me aan u voor!
Mijn naam is Diede Klanderman. Vanaf komend schooljaar zal ik op
De Klimop werkzaam zijn in verschillende groepen. Op maandag en
dinsdag ben ik de juf van groep 4, op woensdag en donderdag
vervang ik verschillende docenten. Ik kijk er enorm naar uit om van
mijn passie mijn werk te maken en samen met de kinderen een mooi
schooljaar tegemoet te gaan.
Naast het werken op De Klimop ga ik door met studeren om mijn
gymbevoegdheid voor het basisonderwijs te behalen. Deze opleiding zal mijn pakket compleet maken.
Even over mijzelf… ik ben tweeëntwintig jaar oud en woon in Oisterwijk. In mijn vrije tijd houd ik er van om
te sporten en te reizen. Zo ben ik vorig jaar voor een half jaar naar Aruba vertrokken en heb ik daar
lesgegeven. Een mooie ervaring die zeker heeft bijgedragen aan mijn visie op het onderwijs.

Ik kijk er ontzettend naar uit om na de zomervakantie aan de slag te gaan bij De Klimop! Mocht u vragen
aan mij hebben, dan bent u altijd welkom om even bij me binnen te lopen.

Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst!

Groetjes,
Diede Klanderman

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit de omgeving

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief wordt de schoolgids meegestuurd. Deze zal ook op de website te vinden zijn. De
schoolkalender volgt volgende week in een aparte mail.
Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

