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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over zaken waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest,
zoals ‘groene voetstappen’ n.a.v. het project verkeer en informatie van het leerteam verrijking. Daarnaast
is het alweer tijd voor de voorbereidingen van het sinterklaasfeest en het kerstfeest en verheugen wij ons
op de minimusical van groep 3! Over Sinterklaas heeft u informatie gehad via een aparte mail, informatie
vanuit de kerstcommissie vindt u in deze nieuwsbrief en in een aparte bijlage. Behalve aan Sinterklaas en
Kerst zullen we de komende periode aandacht besteden aan mediawijsheid en starten we maandag met
het nieuwe thema van Jeelo: ‘omgaan met geld’. Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze maand start Thymen Coumans 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!

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. U kunt hiervoor de ‘checkkaart lichtbrigade’ gebruiken (te vinden op de site van de
ANWB).

Groene voetstappen
Tijdens het project verkeer hebben alle groepen meegedaan met de groene voetstappen. Hieronder treft u
de uitslag. We zijn er trots op dat veel kinderen met de fiets naar school toe zijn gekomen.

Leerteam verrijking
Het leerteam verrijking heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de criteria voor een kind om deel te
nemen aan de Jeelo+lijn.
De Jeelo+ lijn wordt ingezet voor groep 4 t/m 8.
Leerkrachten bekijken kritisch welke kinderen er in aanmerking komen voor de Jeelo+lijn.
De Jeelo+ lijn houdt in dat de kinderen naast de reguliere opdrachten vanuit Jeelo nog een
overkoepelende, uitdagende opdracht aangeboden krijgen.
Voor deze kinderen is de uitdaging die we kunnen bieden in de reguliere Jeelo opdrachten niet voldoende.
Voor de Jeelo+ kinderen wordt het reguliere werk gecompact, zodat ze ongeveer 1,5 uur per week aan de
Jeelo+opdracht kunnen besteden.
Mocht uw kind deelnemen aan de Jeelo+ lijn en was dat voorheen nog niet het geval, wordt u daarvan op
de hoogte gebracht.
Ook als uw kind wel deelnam, maar nu niet meer aan de criteria voldoet, neemt de leerkracht contact met
u op.

Kerstmarkt
Dit jaar vieren we kerst in de vorm van een kerstmarkt. Op donderdag 20 december zal ons schoolplein
omgetoverd zijn tot een echte, sfeervolle kerstmarkt. Iedere groep verzorgt een kerstkraam, en met
optredens en activiteiten wordt er gezorgd voor een heerlijke kerstsfeer. Deze markt is tevens de afsluiting
van ons Jeelo-thema ‘Omgaan met geld’. De markt start om 17.00 uur en wordt om 18.30 uur weer
afgesloten. Noteer deze datum vast in uw agenda, want we hopen u dan allemaal te zien. Uiteraard zijn
ook de opa’s, oma’s, ooms en tantes van harte welkom.

Nieuws van de MR
Op 6 november hebben de MR en Marjon een overleg gehad.
Op 1 januari 2019 is de fusie een feit. Marleen Huisman komt binnenkort het team inlichten wat dat voor
hen precies betekent. Er wordt op korte termijn een aanpassing gedaan aan de klimaatbeheersing in het
gebouw, waardoor de lucht verwarmd maar ook gekoeld kan worden. Waarschijnlijk zullen de
werkzaamheden nog voor de kerstvakantie worden uitgevoerd. De definitieve datum is nog niet bekend.
Marjon heeft de digitale gesprekscyclus toegelicht. Deze bestaat uit een voortgangs-, plannings- en
beoordelingsgesprek met leerkrachten. Verder heeft de MR de sterke en zwakke punten van deze ronde
kind-oudergesprekken op een rijtje gezet. Dit wordt in het team nog besproken. Punten voor de volgende
vergadering zijn genoemd.

Nieuws uit de groepen
Mini-musical groep 3
Beste ouders van groep 3,
Op woensdag 28 november van 11:45 uur tot ongeveer 12:15 uur zal de mini-musical van groep 3
plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om naar deze musical te komen kijken. Op school zijn we al
druk bezig om er iets moois van te maken. De musical zal in het teken staan van Sinterklaas, verder
verklappen wij nog niks. We zien u graag op woensdag 28 november.
Met vriendelijke groet,
Mirjam, Joke, Elke en Jeannette

Week van de mediawijsheid
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en
spelletjes. Media zijn leuk en uw kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het
belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan.
Veel opvoedvragen gaan dan ook over het mediagebruik van kinderen. U wil uw kind hierin goed
begeleiden maar weet niet altijd hoe. De MediaDiamant (https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/)
is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten
groeien.
De week van 16 t/m 23 november staat landelijk in het teken van mediawijsheid en hier zullen we ook op
onze school aandacht aan besteden. Elke groep zal een aantal momenten stilstaan bij computer-/tableten internetgebruik. Daarnaast komen ook andere vormen van media aan bod.

Gezocht: gezelschapspelletjes
Voor ons onderdeel van de kleurkrachtgroepen zijn we op zoek naar gezelschapspelletjes die geschikt zijn
voor groep 1 tot en met groep 8. Heeft u misschien een nog leuk en compleet gezelschapsspel in de kast
staan, dat u thuis nooit meer speelt? Wij zouden het super vinden om voor alle leeftijden een leuk aanbod
aan "nieuwe" spelletjes te kunnen spelen. Mocht u ons hierbij kunnen helpen: deze spellen mogen
ingeleverd worden bij groep 1-2b bij juffrouw Lieke en juffrouw Carlijn. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Lieke en Carlijn

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad november 2
Bijlage 2: ouderbrief hulp kerstmarkt
Bijlage 3: voorbereidingen kerstgezinsviering
Bijlage 4: lezing over de invloed van social media

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

