Nieuwsbrief
26 oktober 2018
Trots op de Klim-op
Beste ouders/verzorgers,
Graag deel ik zomaar een aantal momenten van de afgelopen periode met jullie, waarin ik me trots voelde
dat ik (om met de woorden van de kinderen te spreken) de baas ben van deze prachtige school. Ik deel
deze momenten soms tijdens een kennismaking met nieuwe ouders en kinderen, maar vind het fijn om dit
ook eens met jullie, Klim-op-ouders, te delen.
Tijdens de ouderavond van KiVa hebben leerkrachten en ouders o.a. gesproken over hoe zij samen ervoor
kunnen zorgen dat de school een prettige en veilige plek is voor alle kinderen. Een heel mooi voorbeeld
van samenwerking zoals we dat met elkaar doen op de Klim-op! Krachtig onderwijs maken we samen.
Na afloop vroeg de trainer aan de ouders om een compliment aan het team op een post-it te schrijven. Dit
waren stuk voor stuk complimenten die er voor ons toe doen en waar we met elkaar voor staan. Dankjewel
daarvoor! Enkele voorbeelden:
Bij probleempjes worden deze altijd serieus en snel opgepakt. Dit geeft het kind het gevoel serieus genomen te
worden.
De grote betrokkenheid bij ouders en kinderen en de open houding en sfeer in de school
Fijn dat jullie als team zoveel moeite doen om ouders bij de school t betrekken en jullie maken als team een
open en sociale indruk. Mooi voorbeeld voor de kinderen
Onze kinderen gaan altijd met plezier naar school, mede doordat er zoveel aandacht is voor de sfeer in de
groep
Een ander moment was tijdens het bijwonen van een aantal kind-oudergesprekken in groep 6. Ik was daar
om meester Thijs te ondersteunen door aantekeningen van de gesprekken te maken en kreeg zo de unieke
kans om te horen hoe de kinderen van duidelijk konden aangeven waar ze trots op waren, waar ze hulp bij
nodig hadden of juist meer uitdaging in wilden en welke tips en tops zij voor hun meester hadden. De
gesprekken waren stuk voor stuk goed voorbereid en kinderen konden prachtig feedback geven aan hun
meester, al vonden ze het, net als wij volwassenen vaak, wat lastiger om tips te geven dan om
complimenten te geven.
Dan zijn er nog de momenten van trots die ik ervaar als ik zie en hoor hoe kinderen elkaar helpen; hoe ze
conflictjes oplossen met of zonder hulp van een volwassene; als ze enthousiast laten zien waar ze mee
bezig zijn. De momenten dat ik de grote inzet en betrokkenheid van ouders bij de school ervaar tijdens
gesprekken of bij werkgroepen, projecten of in een OR of MR. Het enthousiasme en de betrokkenheid van
de TSO-krachten die zich tijdens de lunchpauze inzetten voor onze kinderen. De momenten dat ik de
enorme inzet en gedrevenheid van alle teamleden zie en hoor om hun vak goed uit te oefenen, een
prettige en uitdagende leeromgeving te creëren voor alle kinderen elke dag weer!

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!

Luizencontrole: wie wordt luizenmoeder of luizenvader op de Klim-op?
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen bij de luizencontrole. Op maandag na elke vakantie
wordt er gecontroleerd. Hoe meer ouders kunnen helpen, hoe sneller alle kinderen zijn gecontroleerd.

Typeles op de Klim-op
Eind vorig schooljaar liep het contract met Typetuin af. In de ouderraad is toen gesproken over een andere
manier om de typelessen te organiseren, o.a. omdat we merkten dat kinderen niet altijd gemotiveerd
waren en het soms erg lang duurde voordat zij hun typediploma haalden. Zowel het team als ouders
vinden het van belang dat typelessen toegankelijk zijn voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Daarom is er
nu gekozen voor een aanbod op school, na schooltijd. Na de kerstvakantie start Caroline Meijerink
(Mecaro) op de Klim-op op woensdag en/of vrijdag om 12.30 met een klein groepje leerlingen. Zij zullen
dan gebruik maken van het leerplein van de bovenbouw.
In bijlage 4 vindt u meer informatie over deze typelessen, de kosten en hoe u uw kind kunt aanmelden.

ANWB fietsverlichtingsactie: Zorg dat je gezien wordt!
Eén van de ambities van de ANWB is het verbeteren van de zichtbaarheid in het verkeer.
In de herfst en winter is het donker als kinderen van huis naar school fietsen. Maar liefst 42% van alle
automobilisten geeft aan slecht te zien in het donker. Het is dus ontzettend belangrijk dat kinderen goed
zichtbaar zijn in het verkeer.
Helaas is maar 65% van alle fietsen goed uitgerust als het op licht en reflectie aankomt. Wie onverlicht in
het donker rijdt, heeft een grote kans op ongelukken. De remweg van een auto in de bebouwde kom is
namelijk
langer dan de zichtbaarheid van een onverlichte fietser in het donker!
De ANWB streeft na dat er in 2020 geen enkel kind meer onverlicht naar school fietst. Om dit mogelijk te
maken organiseert de ANWB Lichtbrigade samen met scholen de fietsverlichtingsactie. In de maand
november staan wij op school extra stil bij het belang van een goede fietsverlichting. Het veilig naar school
komen is ook een taak voor u als ouder. Het zou fijn zijn als u de verlichting van de fiets van uw kind
regelmatig checkt. Ouders kunnen hiervoor de ‘checkkaart lichtbrigade’ gebruiken (te vinden op de site
van de ANWB).

Nieuws uit de groepen
KiVa thema 3
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt in de groepen aan thema 2 van KiVa.
Volgend week starten we met thema 3. In de nieuwsbrieven in de bijlagen vindt u hier alle informatie over.

Nieuws uit de omgeving
Pleegzorg
Er is in de regio Noordoost-Brabant nog altijd een tekort aan pleeggezinnen. Op dit moment wachten er in
de regio nog ongeveer 27 kinderen op een passend pleeggezin.
Pleegzorg Oosterpoort, de regionale zorgaanbieder voor pleegzorg in Noordoost-Brabant, verzorgt op
woensdag 31 oktober aanstaande een voorlichtingsavond over pleegzorg.
Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het Gemeentehuis van Boxtel (ingang Dr. Van
Helvoortstraat 1, zijde Raadzaal / achterzijde gemeentehuis).
Tijdens deze vrijblijvende voorlichtingsavond wordt er informatie gedeeld over:
 Welke vormen van pleegzorg er zijn
 Hoe het is om pleegouder te zijn en een pleegkind in huis te hebben
 Hoe je pleegouder kan worden
 Wat voor begeleiding Oosterpoort biedt aan het pleeggezin (ouders én kind)
 Hoe je wordt voorbereid op het pleegouderschap
 Hoe er wordt samengewerkt met de ouders van een pleegkind
Er zullen deze avond een ervaren pleegouder en een pleegzorgwerker van Oosterpoort aanwezig zijn om
alle vragen te beantwoorden.
Door deze avond te bezoeken kunnen potentiële pleegouders erachter komen of het pleegouderschap bij
hen zelf en het eigen gezin past.
Vooraf aanmelden is gewenst en dat kan door een email te sturen naar: pleegzorg@oosterpoort.org.

Bijlagen
-bijlage 1: kalenderblad eerste helft november
-bijlage 2: nieuwsbrief KiVa thema 3 onderbouw
-bijlage 3: nieuwsbrief KiVa thema 3 bovenbouw
-bijlage 4: TypeWorld
Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,

Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

