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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u weer veel informatie over dingen waar we op school mee bezig zijn en nieuws
uit de omgeving. Een paar maanden geleden zijn we gestart met het elke twee weken versturen van de
nieuwsbrief, in plaats van elke maand, en het beperken van de bijlages bij de nieuwsbrief en de mails. We
zijn benieuwd naar uw mening hierover. Vindt u het een verbetering, of heeft u tips? Laat het weten!
We hebben het nieuwe overzicht met toestemming voor naam en adres op de klassenlijst en toestemming
voor groepsfoto’s van uw kind op Facebook bijna compleet. Dat betekent dat we weer berichten op
Facebook kunnen gaan plaatsen en dat we volgende week de klassenlijsten kunnen sturen.
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
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!

Kleurkrachtgroepen
Vorige week is de eerste bijeenkomst van de kleurkrachtgroepen geweest. Het doel hiervan is
samenwerken en verbondenheid. Wij vinden het van belang dat kinderen elkaar leren kennen en zich met
elkaar verbonden voelen, ongeacht in welke groep ze zitten. Tijdens de kleurkrachtgroepen worden de
talenten en de creativiteit van ieder kind aangeboord in workshops.
In de bijlage treft u een overzicht van de indeling van de kleurkrachtgroepen voor dit schooljaar. De
groepen zijn zoveel mogelijk hetzelfde gebleven. Dit overzicht is handig om te bewaren, want als uw kind
b.v. gaat tennissen, krijgt u vooraf een mail met informatie.
Mochten hier nog vragen over zijn, dan weet u ons te vinden.

Kijkweek 08-10 t/m 11-10
Binnenkort ontvangt u van de leerkrachten van de groep van uw kind een uitnodiging voor de kijkweek om
een les bij te wonen, zodat we u een inkijkje kunnen bieden in (de manier van) werken in de groep.

KiVa thema 2 en ouderavond
Aankomende week starten we alweer met thema 2.
In de bijlagen 2 en 3 leest u informatie over dit thema van de onder- en bovenbouw.
Uitnodiging ouderavond KiVa:
Op maandag 8 oktober is een ouderavond gepland, waarop de trainer van KiVa die ook de training voor

de leerkrachten verzorgt, nadere informatie geeft over de methode en er gelegenheid is om uw vragen te
beantwoorden.
We starten om 19.30 u met een inloop van 15 minuten. Om 19.45 u begint de avond en we eindigen rond
de klok van 21.30 uur.

MR
Op 4 september hebben de MR en Marjon een overleg gehad. Yvette Wijnhoven heeft de plaats van Mark
van Erp overgenomen. Marjon en Suzanne hebben het jaarplan toegelicht. De focus ligt op het borgen van
afspraken en samen met het team kritisch naar de visie kijken: wat betekent deze visie voor de praktijk,
wat zien we al en wat willen we nog bereiken? Ook hebben de ontwikkelpunten n.a.v. de WMK-enquête
die vorig jaar door team, ouders en leerlingen is ingevuld, een plaats gekregen in ons jaarplan.
We brainstormen met elkaar over onderwerpen die we kunnen bespreken tijdens een ouderpanel. De
volgende onderwerpen komen naar voren: social media, communicatie, vragen waar je als ouder trots op
bent en wat je zou willen veranderen. We vinden het ook belangrijk om andere ouders onderwerpen aan te
laten dragen. Inventariseren waar behoefte aan is.
Marjon heeft ons via de mail op de hoogte gebracht van de vorderingen van de fusie.
Alle taken binnen de MR zijn verdeeld en we hebben besproken welke onderwerpen het komende
schooljaar aan bod moeten komen. Het gaat hierbij om de werkdrukbeleving, de visie, de begroting, het
stroomlijnen van de communicatie en bekijken hoe betrouwbaar het schooladvies is. Waar staat een
leerling na 3 jaar voortgezet onderwijs?

Nieuws uit de groepen
Personele mededeling groep 3/4
Op maandag 24 september zal juf Jeannette voor de klas staan en op dinsdag 25 september juf Cheryl.
Hopende u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Juf Jeannette en juf Cheryl

Verkeerssituatie maandag 24 september, veiligheid en parkeren
De werkzaamheden aan de Langeweg worden maandag 24 september voortgezet. Ook maandag is het
daarom niet mogelijk om met de auto op de parkeerplaats te komen tijdens het ‘spitsuur halen en brengen
van kinderen’. We verzoeken u daarom wederom om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Als
dat echt niet mogelijk is, parkeert u dan alstublieft uw auto op een parkeerplaats en help ons mee de
situatie voor de kinderen veilig en overzichtelijk te houden. Maandag wordt er gebrigadierd bij het
zebrapad, zodat uw kind(eren) veilig kunnen oversteken. Ook wanneer de verkeerssituatie weer normaal

is verzoeken we u om auto’s parkeren in de parkeervakken. Voor kinderen wordt de situatie heel
onoverzichtelijk als ze tussen geparkeerde auto’s door moeten om over te steken.

Jeugdraad
Hallo allemaal,
Het lijkt nog zo ver weg, maar in maart is het al weer zover: Het is weer Carnaval !!!
En ook dit jaar gaan we er weer 4 geweldige dagen van maken.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste carnavalsvierders voor de Jeugdraad.
De afgelopen jaren hebben de jeugdprins(es), de raad van elf en alle kinderen van Strûivendurp,
in Struivensteyn (Den Domp) flink gefeest. Kom jij er op 2, 3, 4 en 5 maart 2019 ook een groot feest van
maken??
Wat doet de Jeugdraad?
Prinsverkiezing voorafgaand aan de Raad van Elf op vrijdag 3 november 2018
De jeugdprins of prinses krijgt de dorpssleutel van de burgemeester en opent hiermee het jeugdcarnaval
Rijden mee in de carnavalsoptochten op een echte prinsenwagen op vrijdag en zaterdag in Strûivendurp
en deelt de jeugdprijzen uit op zaterdag
o Brengt een bezoek aan Cello, Haerensteijn en nog veel meer andere leuke dingen
o Viert 4 middagen feest in Struivensteyn;
o En sluit de jeugdcarnaval af op een ludieke manier en het verbranden van Jaonuske.

Kortom, het is leuk en gezellig om in de Jeugdraad te zitten!
Wil jij ook in de Jeugdraad? Stel je dan kandidaat! Alle kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8 van zowel De Klim Op
als de Hasselbraam kunnen zich opgeven.
Stuur dan een email met alle onderstaande gegevens naar jeugdraadhaaren@gmail.com

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad september/oktober 2018
Bijlage 2: nieuwsbrief KiVa thema 2 onderbouw
Bijlage 3: nieuwsbrief KiVa thema 3 bovenbouw
Bijlage 4: indeling kleurkrachtgroepen

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

