Nieuwsbrief
augustus 2018

Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweek van 2018-2019 zit er weer op. We zijn goed gestart in de groepen met een
toost op het nieuwe schooljaar en we hebben er heel veel zin in om er samen met de kinderen en
met u een mooi schooljaar van te maken! In deze nieuwsbrief vindt u het eerste nieuws van dit
schooljaar. Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze maand zijn Nick Moonen, Vieve van Roessel, Guus Vugts, Milan
de Kort, Noud Verstijnen, Kaj Kooijman, Maarten van Kollenburg, Evy
Pijnenburg, Marit Vermeer en Juna Gunaslan, Roemer en Brechtje
Smit gestart op de Klim-op. Wij wensen hen een heel fijne tijd toe bij
ons op school!

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!

Vervanging werkdruk:
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we de middelen voor
werkdrukverlichting ingezet om leerkrachten volgens een rooster een dag buiten de groep te
kunnen laten werken. Diede Klanderman zal dan de vervanging in de groep doen.

Oogstfeest
Op vrijdag 14 september vieren we met beide scholen het oogstfeest. Het thema van dit jaar is
Zaaien, Oogsten en Smullen. Voor de boven - en onderbouw is er in de ochtend een circuit. Voor
deze ochtend hebben we ook hulp van ouders nodig. Via de klassenouders komt hierover nog een
bericht. Om 12.00 uur sluiten we af met een markt. De kinderen gaan dan producten uit de tuin
verkopen en de opbrengst gaan we gebruiken voor het opnieuw inzaaien en inrichten van de tuin.
We hopen u allen te zien op de markt! Werkgroep oogstfeest

Schoolgids en kalender op website:
Onze nieuwe schoolgids en schoolkalender zijn terug te vinden op de website. In de
schoolkalender die u voor de zomervakantie heeft ontvangen ontbreekt de ‘Klim-op-dag’: de dag
waarop de juffen en meesters van de Klim-op hun verjaardagen vieren. Deze is voor dit schooljaar
gepland op woensdag 26 september.

Schoolbieb
Afgelopen week hebben de deuren van de schoolbibliotheek zich weer geopend en hebben alle
klassen de gelegenheid gekregen om hier rond te snuffelen en boeken te lenen.
Onderstaand vindt u welke groepen op welke dagen aan de beurt zijn voor een bezoek aan de
bieb. Op deze dagen kunt u ook geleende boeken weer mee naar school geven. Een kind mag
maximaal 3 boeken thuis hebben, om weer nieuwe boeken te mogen lenen.

Rooster bibliotheek
Dinsdag
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-15.00

Groep 2-3
Groep 1-2b
Groep 4
Groep 5
Groep 3-4
Ouders met hun kinderen
Rooster bibliotheek

Vrijdag
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00

Groep 1-2a
Groep 7-8
Groep 8
Groep 7
Groep 6
Ouders met hun kinderen

Op alle dinsdagen en een groot deel van de vrijdagen heeft u ook de mogelijkheid om, samen met
uw kind, na schooltijd boeken uit te komen zoeken. Op dinsdag is hier gelegenheid voor van
14.30u tot 15.00u en op vrijdag van 12.30u tot 13.00u.
Door de boeken samen uit te zoeken, sluiten deze wellicht nog meer aan bij het niveau en de
interesse van uw kind.
Vorig jaar gebeurde het regelmatig dat het biebbezoek, voor de groepen die op vrijdag ingepland
stonden, kwam te vervallen i.v.m. de kleurkrachtgroepen.
We willen echter alle kinderen, ook onder schooltijd, in de gelegenheid stellen om boeken uit te
zoeken.
We hebben er dit jaar dan ook voor gekozen, om op de vrijdagen dat de kleurkrachtgroepen
gepland staan, de klassenbezoeken voor de ochtendpauze in te plannen.
I.v.m. de bezetting door de vrijwilligers betekent dit wel dat enkel op deze dagen de bieb op
vrijdag niet na schooltijd geopend zal zijn.
Door middel van onderstaande informatie willen we het belang van (voor-)lezen nog eens bij u
onder de aandacht brengen
Een kind kan niet zonder voorlezen
Kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden en willen graag over de verhaaltjes
meepraten en vertellen. We weten allemaal dat voorlezen ook goed is voor de taalontwikkeling
van de kinderen, maar weten we precies HOE belangrijk voorlezen is voor een kind?
Uit onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat je voor het goed functioneren in de maatschappij minstens 50.000
woorden moet kennen. En dat je 80% van je woordenschat leert door voorlezen en zelf lezen. Een
7-jarige kent 5000-7000 woorden. Een 17-jarige die leest kent 50.000-70.000 woorden. Een 17jarige die niet of nauwelijks heeft gelezen komt niet verder dan 15.000-17.000 woorden!
Het belang van voorlezen
Met voorlezen kun je niet snel genoeg beginnen. Neem een baby op schoot met een boek en kijk
en vertel. Voorlezen heeft nog veel meer voordelen: – het stimuleert de fantasie van het kind –
het verhoogt de concentratie – het kind voelt geborgenheid en veiligheid – de band tussen kind
en ouder wordt sterker door de aandacht voor elkaar – het verhoogt de rust en regelmaat –
kinderen slapen beter in – het werkt helend en troostend als het boek over thema’s gaat die het
kind bezig houden (bijv. angst, ziekenhuisopname, rouw) – het vergroot de algemene kennis.
Tips bij het voorlezen
Enkele belangrijke tips bij het voorlezen: – kies bij voorkeur een vast tijdstip, bijv. vlak voor het
slapen gaan – zorg voor een rustige omgeving – spreek een tijd af, of stop als de aandacht van het
kind verslapt – besteedt aandacht aan de plaatjes – ga in op vragen en opmerkingen van het kind
– laat het kind voorspellingen doen over het vervolg – varieer in tempo en intonatie.

Voorlezen heeft zoveel positieve effecten op de ontwikkeling van een kind, dat het een
onmisbaar onderdeel is. Begin al op babyleeftijd en stop niet als het kind zelf leert lezen. Als
ouder stimuleer je de ontwikkeling van je kind enorm en…voorlezen is plezier voor twee!
Via de onderstaande link vindt u nog een uitgebreide folder over het belang van voorlezen.
https://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen/

Nieuws uit de groepen
Eerste thema Jeelo:
Woensdag 22 augustus zijn we gestart met het eerste thema van Jeelo: ‘omgaan met elkaar’. Dit
thema sluit mooi aan bij de zogenaamde ‘gouden weken: de eerste weken van het schooljaar,
waarin we extra aandacht besteden aan de groepsvorming. In de volgende nieuwsbrieven krijgt u
meer informatie over de uitwerking van dit thema in de groepen.

Informatieavond
Op maandag 27 augustus is er een informatieavond in alle groepen. Tijdens deze avond wordt in
de groep van uw kind informatie gegeven over de bijzonderheden van dit schooljaar in de groep
en over de nieuwe methodes. Ook inventariseren we of er behoefte is onder de ouders aan een
extra informatieavond over de nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: KiVa.
Tijden informatieavond per groep:
19.30-20.00 uur

20.15-20.45 uur

1-2 a
2-3
4
6
7-8

1-2b
3-4
5
7
8

Nieuws uit de omgeving
Brief met verzoek om toestemming voor het delen van adresgegevens
Uw kind krijgt maandag een brief mee met het verzoek om toestemming om een aantal gegevens
te delen met andere ouders van de groep van uw kind. Wij zijn als school verplicht om
toestemming te vragen voor het delen van deze gegevens met andere ouders van de groep.

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad augustus 2018
Bijlage 2: ledenwerving scouting

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

