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Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het nieuwe thema van KiVa, een stukje van de MR en de laatste
informatie over de bomen die zaterdag geplant gaan worden om ons schoolplein te vergroenen en voor
schaduwplekken te zorgen.

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze maand start Femm van Overbeek op de Klim-op. Wij wensen haar 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!

KiVa thema 6
Thema 5 is weer bijna ten einde en we starten volgende week in de groepen met thema 6.
Hieronder leest u wat er aan de orde komt de komende weken voor de onder- en bovenbouw.
Onderbouw:
Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen we gaan kijken naar de
verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en
buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen beseffen dat hoewel
we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel samen voor zorgen dat het pesten stopt!
Na afloop van dit thema heeft uw kind het volgende geleerd:
Ze weten dat iedereen een rol speelt bij pesten;
Ze kunnen de zes rollen van pesten benoemen;
Ze kunnen zich inleven in de verschillende rollen bij het pesten;
Ze herkennen de zes rollen bij pesten.
Bovenbouw:
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen. Juist dit
‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema wordt uw kind zich hier bewust van. Ze leren hoe
een groepscultuur er uitziet en welke rollen er voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent,

versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in
verschillende situaties te herkennen.
Na afloop van dit thema heeft uw kind het volgende geleerd:
Ze weten dat iedereen een rol heeft in de groep;
Ze herkennen de zes rollen bij pesten;
Ze leren een groepsstructuur doorzien: er zijn verschillende soorten rollen;
Ze leren dat er verschillende machtsposities zijn in de groep;
Ze denken na over waarom iemand pest;
Ze leren reflecteren op hun handelen: waarom heb je je gedragen zoals je je hebt gedragen?
Ze kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten denken;
Ze leren de standpunten van klasgenoten met betrekking tot pesten kennen;
Ze weten dat mensen niet altijd in overeenstemming met hun mening handelen;
Ze kunnen tegen iemand die vervelend doet ‘stop’ zeggen.
MR
Op 15 Januari hebben de MR en Marjon een overleg gehad. De fusie is nu een feit. We hebben al gebruik
gemaakt van de invalpool van Cadans Primair. Onze ervaring was positief. De schoolgids zal volgend jaar
gemaakt worden met behulp van www.scholenopdekaart.nl. Er is meer geld vrijgemaakt voor de
tussenschoolse opvang. Er zijn 2 extra mensen bij het huidige overblijfteam gekomen. Suzanne heeft de
ons laten zien op welk niveau leerlingen van de Klim-op zitten in het derde jaar van het voortgezet
onderwijs. Eind januari moeten de werkzaamheden met betrekking tot de klimaatbeheersing van de
Sprankel afgerond zijn.

Nieuwe bomen op het schoolplein
Zaterdag 2 februari worden er 5 extra bomen op het schoolplein geplant om op een natuurlijke manier te
zorgen voor meer schaduw op het plein. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Sprankel, de gemeente
Haaren, boomkwekers en hoveniers. De boomkwekers stellen de bomen ter beschikking en de hoveniers
voeren samen met een aantal kwekers de werkzaamheden uit. Door de inspanning van al deze mensen
krijgen wij een groener schoolplein met mooie schaduwplekken en kunnen we het geld dat is ingezameld
tijdens de Kerstmarkt gaan gebruiken om mooie boombankjes te plaatsen bij de nieuwe bomen. Daar zijn
we ontzettend blij mee!
Wij willen dan ook de volgende kwekerijen en hoveniers uit ons eigen dorp:
Bart van Roessel tuinplanten; Joost Sterke tuinplanten; Jeroen van Overbeek haagplanten; Van de Oever
laanbomen; Aad Vermeer bamboe en sedummatten; Kees Burgmans tuinplanten; Peter Verhoeven
solitaire en haagplanten; Jos Moonen coniferen; Karel van der Linden buxus; Nieuwelaar en van der Mee
tuinplanten; Peter Smits groenprojecten; Welling tuinen; Prachttuinen en de gemeente Haaren hartelijk
bedanken namens de kinderen en teams.

Een speciaal dankwoord wil ik uitspreken voor Johan van der Mee, die na mijn vraag of we door middel van
bomen voor meer schaduw op het schoolplein zouden kunnen zorgen, alles in gang heeft gezet om dit met
hoveniers en kwekers voor elkaar te krijgen.

Dankjewel! Wat een topsamenwerking!
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Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

