Nieuwsbrief
23 november 2018

Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 13 november was er een ouderpanel met de ouders van kleurkrachtgroep geel. We hebben in een
prettige en open sfeer met elkaar van gedachten gewisseld over de kwaliteiten van de Klim-op en over
suggesties voor verbetering. Na een kennismaking met elkaar kregen ouders de vraag wat zij zouden
doen als ze een tijdje directeur zouden zijn van de Klim-op. Welke dingen zouden zij zeker willen behouden
(en benoemen aan nieuwe ouders)?
Een aantal antwoorden:
Een fijn, open en betrokken team; het stimuleren van betrokkenheid van ouders; Jeelo, presenteren en
enthousiasme; KiVa en samenwerking; portfolio’s en kind-oudergesprek; klasoverstijgend werken;
makkelijk contact met docenten, IB en directie; Engels en continurooster. Je kind wordt gezien.
We vonden het heel fijn om deze dingen te horen, want dit zijn ook juist de zaken waar wij als team erg veel
waarde aan hechten.
We hebben ook besproken welke dingen ouders zouden willen toevoegen of veranderen. Daar kwam o.a.
uit naar voren dat sommige ouders graag zouden zien dat er meer individuele presentaties voor de groep
worden gedaan; dat er na een bepaalde periode nieuwe leerlingen gekozen worden in de leerlingenraad;
dat er meer aandacht is voor creatieve vakken; meer uitleg over groenten, bloemen en kruiden in de
moestuin; uitbreiding van het portfolio in de bovenbouw, een gepland gesprek tussen leerkracht en ouderzonder kind- en meer informatie over wat de betekenis is van Jeelo voor het voortgezet onderwijs.
Wij nemen zowel de genoemde kwaliteiten als de suggesties voor verandering mee in het team en
bekijken welke we kunnen inzetten in de schoolontwikkeling.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze maand starten Imke Vissers en Madeau Welle op de Klim-op. Wij
wensen hem 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!

Thema 4 KiVa
Aankomende week starten we weer met een nieuw thema van KiVa.
Onderbouw:
Wat gaan we doen?
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. Uw kind kijkt naar de
gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep,
maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema heeft uw kind het volgende geleerd. Hij/zij…
…weet dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar verschilt;
…begrijpt dat het fijn is dat we van elkaar verschillen;
…begrijpt dat ieder mens even waardevol is;
…weet dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
…accepteert onderlinge verschillen.
Bovenbouw:
Wat gaan we doen?
Thema 4: Plagen, ruzie of pesten. We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep.
Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in
de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van
oefeningen leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema heeft uw kind het volgende geleerd. Hij/zij…
…kan vertellen wat pesten is;
…weet wat het verschil tussen plagen en pesten is;
…herkent pesten;
…kan het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven
…weet dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen;
…weet dat er verschillende soorten van pesten zijn;
…weet dat één op de tien kinderen wordt gepest;
…weten wat te doen als iemand gepest wordt;
…kan herhalen wat er aan de orde is geweest.

Het Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december is het zover: de Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan de gehele Sprankel! Om
zijn ontvangst soepel te laten verlopen, verzoeken wij u om uw kind vanaf 8:15 uur bij de leerkracht te

brengen die buiten op het schoolplein staat. Wilt u de ontvangst ook graag bijwonen, dan vragen wij u
achter alle kinderen plaats te nemen.
Na een gezellig ontvangst gaan we met zijn allen naar binnen en bezoeken alle onderbouwgroepen
gedurende de dag de Sint en zijn pieten. De pieten komen natuurlijk ook nog even langs in de bovenbouw.
De groepen 1 t/m 4 houden een feestelijk Sint programma in de klas.
Het is de bedoeling dat de groepen 5 t/m 8 ook dit jaar weer een mooie surprise voor elkaar maken. Het
bedrag dat aan een cadeautje besteed mag worden is €3,-.
Het is fijn als alle surprises dinsdag 4 december vanaf 14.30 in de klas worden gezet. Als dit niet lukt,
mogen de kinderen de surprise op woensdagochtend bij de hoofdingang van de school zetten (linkerkant,
kantoor Marjon). De deuren blijven dicht, zodat de Sint en zijn pieten zich in alle rust voor kunnen
bereiden.
Alle kinderen krijgen deze ochtend ranja, een mandarijn en een speculaaskoekje. Fruit en drinken vanuit
thuis is dus in principe niet nodig.
Wij kijken weer uit naar dit mooie feest!
Werkgroep Sinterklaas

Nieuws uit de omgeving
Op dinsdagavond 4 december 2018 heeft de muziekvereniging een open repetitieavond gepland. Dit
houdt in dat iedereen deze repetitie kan komen bezoeken en kan komen luisteren. Dit is een programma
voor volwassenen en kinderen en geeft een goed beeld van wat '' muziek en een harmonie '' is. Zie bijlage
2.

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad november/december
Bijlage 2: flyer open repetitie Sint Gregorius Haaren

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

