Nieuwsbrief
7 december 2018

Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en wij kijken terug op een heel leuke en gezellige sinterklaasviering.
De jongste kinderen zijn bij de Sint op bezoek geweest en de oudere kinderen hebben prachtige surprises
en gedichten voor elkaar gemaakt. Vandaag is er alweer een begin gemaakt met het versieren van de
school voor Kerst.
We hebben gister met het team een geslaagde studiedag gehad. We hebben met elkaar onze visie onder
de loep genomen, vooral met betrekking tot betrokkenheid van kinderen en betekenisvol onderwijs: hoe
zien we de toekomst en waar staan we op dit moment; waar zijn we tevreden mee en wat kan er nog
beter? Deze studiedag krijgt nog een vervolg in februari. We houden u natuurlijk op de hoogte!
U heeft al kunnen lezen dat SKIPOS en SKOH vanaf 1 januari verder gaan als Cadans Primair. Dit heeft
natuurlijk ook praktische gevolgen voor mailadressen en dergelijke. Omdat er vanaf 13 december al hard
gewerkt wordt aan deze aanpassingen, kan het zijn dat we eind december tijdelijk wat minder goed
bereikbaar zijn via de mail en dat u wat langer op een antwoord moet wachten. We vragen daarvoor alvast
uw begrip.
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 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!

Voetbalvader (of -moeder)gezocht
Er is nog steeds een vaste groep TSO-krachten, die in de onderbouwgroepen mee-eten en kinderen
begeleiden tijdens het buiten en binnen spelen in de pauze. Wel hebben we op dit moment behoefte aan
uitbreiding. Welke vader, moeder of opa heeft op maandag, dinsdag en/of donderdag van 12.30 tot 13.00
uur tijd en zin om de kinderen van de bovenbouw te begeleiden bij het voetballen? Meer informatie en
aanmelden bij Marjon Adriaansen: marjon.adriaansen@skoh-haaren.nl

Nieuws uit de groepen
groep 3-4 en 4
Maandag 10 december gaan groep 3-4 en 4 op bezoek bij een winkel ( weekends only ) in Oisterwijk. Groep
3-4 bezoekt de winkel aan het einde van de ochtend en groep 4 aan het begin van de middag. We gaan
daar leren wat het betekent om een winkel te hebben, wat moet je dan allemaal doen en weten, hoe werkt
een kassa enz. We hopen dat we die kennis kunnen gebruiken achter de kraam bij onze kerstmarkt.

Letterfeest in groep 3
In kern 6 zijn de laatste letters geleerd en dat gaan we vieren met een letterfeest. Op vrijdag 21 december
hebben de kinderen een letterspeurtocht door de hele school en daarna worden de diploma's uitgereikt.
De ouders van groep 3 zijn hierbij van harte welkom. We verwachten u om 11.45 uur in de speelzaal. Dit is
een verrassing voor de kinderen. Wilt u dit geheim houden voor uw kind.

Nieuws uit de omgeving
Serious Request
Juul Smetsers en Pien van Laarhoven (uit Oisterwijk) hebben zich ingeschreven voor een inzamelingsactie
voor serious request van 3FM. Hun plan is om woensdag 19/12 bij de lokale supermarkten in Haaren geld
op te halen door kerstliedjes te spelen op hun instrumenten. De andere muzikantjes van de Toonklas en
het Middenorkest van de muziekvereniging vonden dit ook een leuk idee en hebben enthousiast
aangeboden ook mee te spelen. Een aantal van hen zijn ook leerlingen van onze school.
Hun voornemen is opgemerkt bij de organisatie van 3FM met als resultaat dat zij bij ons een kwartier
komen filmen tijdens de kerstmarkt. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch! De opnames zijn natuurlijk
gericht op de initiatiefneemsters Juul en Pien en op de andere muzikanten, maar ook andere kinderen
kunnen in beeld komen. We vragen u daarom het bij de leerkracht te melden wanneer uw kind niet in
beeld mag komen, zodat we daar rekening mee kunnen houden. U ontvangt hierover nog een aparte mail.

Nieuws van de schoolfotograaf
Per 1 juli 2018 is Hippeschoolfoto overgenomen door Anette van de Goor. Zij is inmiddels al volop aan de
slag op diverse scholen waar wij de afgelopen jaren de schoolfoto’s hebben mogen maken.
Om administratieve redenen (waaronder afspraken als gevolg van de privacywet) zullen de foto’s die vóór
1 juli 2018 gemaakt zijn, vanaf 1 januari 2019 niet meer beschikbaar zijn om na te bestellen. Inmiddels zijn
de meeste bestellingen wel geplaatst, maar wij willen ouders die dit nog niet gedaan hebben toch nog
graag wijzen op de mogelijkheid om foto’s van hun kind te bestellen.

De foto’s die vorig schooljaar gemaakt zijn kunnen dus nog tot en met 31 december 2018 besteld worden.
Daarna worden de bestanden verwijderd en zijn bestellingen niet meer mogelijk.
Bestellen kan via www.hippeschoolfoto.nl met de wachtwoorden zoals destijds verstrekt.
Let op: wij verstrekken wachtwoorden niet rechtstreeks aan ouders. U kunt via school uw wachtwoord
opvragen indien u dit niet meer paraat heeft.

Ondersteuning in een echtscheidingssituatie
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis is. Het staat maar liefst op plek 2 van de meest
stressvolle life-events (op plek 1 staat het overlijden van de partner). Het is een grote verlieservaring en bij
verlies hoort rouw. Er volgt een intensieve periode met veel veranderingen en emoties: voor zowel ouders
als hun kinderen. En terwijl alles thuis op zijn kop staan, gaat het alledaagse leven gewoon door.
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het zo goed mogelijk begeleiden van ouders en kinderen in deze
moeilijke tijd. Geen scheidingssituatie is hetzelfde is. Er zijn wel een paar algemene dingen die je als ouder
kunt doen, die jou en jouw gezin helpen.
Er is ondersteuning voor kinderen in de vorm van een spel- en praatgroep voor kinderen: KIES (Kinderen In
een Echtscheidings Situatie) https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies
Er is ondersteuning voor ouders in de vorm van 4 bijeenkomsten over positief opvoeden voor gescheiden
ouders https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders
Er is digitale ondersteuning voor ouders, kinderen en professionals https://www.villapinedo.nl/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-overouderschap-na-scheiding/
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de diverse websites (zie boven) en natuurlijk kunt u
terecht bij de intern begeleider, Suzanne van Wezel.

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad december

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

