Nieuwsbrief
18 januari 2019

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de KiVa aanpak bij pesten, een verandering bij
vervangingen en de bereikbaarheid van het team via de mail. Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze maand starten Jelle van de Wiel en Lindsey van der Linden op de Klimop. 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 2020 vier jaar oud worden, dan willen wij u
vragen om uw kind nu aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren” vindt u het
aanmeldformulier. Alvast bedankt!

KiVa aanpak bij pesten
Het KiVateam heeft een studiemiddag gehad waarin besproken is hoe om te gaan met pestgedrag
wanneer dit, na acties binnen de groep, niet opgelost is.
De aanpak die dan gehanteerd wordt, waarbij minimaal 1 KiVateamlid aanwezig is, staat in de bijlage
uitgelegd. Het KiVateam bestaat uit: Mirjam (leerkracht groep 2/3), Gemma (leerkracht groep 4), Renee
(leerkracht groep 7) en Stefan (leerkracht groep 7/8).

Verandering in vervangingen
In dit nieuwsbericht leggen we u uit waarom de vervangingen met ingang van 2019 anders geregeld
worden.
SKOH is sinds 1 januari gefuseerd met SKIPOS en de nieuwe stichtingsnaam is Cadans Primair geworden.
SKIPOS is één van de stichtingen die aangesloten is bij de Dommelgroep. De Dommelgroep is een
coöperatieve vereniging bestaande uit vijf schoolbesturen. Deze groep heeft een eigen vervangerspool,
genaamd VIP (very important persons).
Bij de VIP zijn zo'n 30 leerkrachten als vervangers werkzaam; zowel parttime als fulltime. Deze vervangers
hebben een vast dienstverband bij de Dommelgroep en kunnen op alle scholen van de Dommelgroep

ingezet worden. Gemakshalve worden zij “poolers” genoemd. SKIPOS maakte al gebruik van deze
vervangerspool en deze service is er nu ook voor ons omdat we samengaan.
Vanaf 1 januari maakt Cadans Primair ook gebruik van de vervangerspool van de Dommelgroep. Omdat
deze leerkrachten een vaste aanstelling hebben, worden zij eerst ingezet op het moment dat er
vervanging nodig is op onze scholen.
Het kan hierdoor gebeuren dat uw kind les krijgt van een onbekende leerkracht. De Dommelgroep staat
garant voor de hoge kwaliteit van hun leerkrachten: het zijn goede leerkrachten die uitblinken in hun
didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van hun eigen werk en
staan met plezier klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op verschillende scholen. Op
verschillende scholen hebben we de afgelopen maanden al vervangers vanuit deze VIP mogen inzetten.
Dit waren hele positieve ervaringen. We informeren u via de mail wie er voor de groep staat.

Bereikbaarheid e-mail
De overgang naar de nieuwe omgeving duurt wat langer dan voorzien. Vandaag worden onze nieuwe
mailadressen in gebruik genomen. We hebben echter tijdelijk geen beschikking meer over oude e-mails,
agenda en contacten. Het kan daardoor gebeuren dat u wat langer op een antwoord moet wachten, of dat
een bericht niet door ons gezien wordt. Neemt u bij dringende zaken daarom alstublieft ook telefonisch of
persoonlijk contact op.

Nieuws uit de omgeving
Scholen op de kaart
Tip voor ouders met kinderen in de groepen 7 en 8, die informatie over scholen voor voortgezet onderwijs
willen lezen: https://www.scholenopdekaart.nl/. Op deze website kun je informatie over verschillende
scholen lezen en vergelijken.

Bijlagen
-bijlage 1: kalenderblad januari
-bijlage 2: uitleg aanpak pesten KiVa
-bijlage 3: bingo jeugdraad
Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

