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Beste ouders/verzorgers,
We zijn het nieuwe schooljaar weer goed gestart en de eerste week zit er alweer op. Waarschijnlijk heeft u
van uw zoon of dochter al een en ander gehoord over de nieuwe groep, meester of juf en dingen die dit
jaar aan de orde komen. Aanstaande maandag kunt u nader kennis maken met de leerkracht van uw kind
en krijgt u informatie over wat dit schooljaar brengt in de groep van uw kind. De kinderen krijgen dit
schooljaar wekelijks gymles van een vakdocent. Helaas heeft de docent die op de Klim-op zou komen
elders een volledige baan gekregen en loopt er een nieuwe sollicitatieprocedure. We hopen 3 september te
kunnen starten met de lessen van de vakdocent.
De nieuwsbrieven blijven ook dit jaar elke twee weken verschijnen. Zoals u hierboven ziet worden ze vanaf
nu genummerd.

We wensen alle kinderen en ouders een fijn schooljaar toe op de Klim-op!

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze maand starten Iris, Reza, Daniël, Abel, Maya, Zowi, Quinten, Puk,
Joost, Krissie, Robine en Guillia. 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 aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren” vindt u het
aanmeldformulier. Alvast bedankt!

Ouderhulp kleurkrachtgroepen
Voor de kleurkrachtgroep ‘tennis’ zijn we op zoek naar 3 ouders die dit mee willen begeleiden. De data van
de kleurkrachtgroepen zijn 6-9 / 4-10 / 1-11 / 29-11 / 10-1 / 7-2 / 6-3 / 3-4 / 15-5 / 12-6. Het tijdstip is van 11.15
uur tot 12.15 uur. Wie geïnteresseerd is of nog vragen heeft, mag binnenlopen of een mailtje sturen naar
Sandra Verhoeven (do-vr gr 1-2a) s.verhoeven@cadansprimair.nl.
Alvast bedankt!

App Parro
Vorig schooljaar is er in de groepen 7 een pilot gedaan met het plannen van de pré-adviesgesprekken via

Parro, een app van ParnasSys. Dit schooljaar zullen we de kind-oudergesprekken voor alle groepen gaan
plannen met Parro. U krijgt in een volgende nieuwsbrief meer informatie over de app en de manier van
plannen.

Schoolmelk
In de bijlage vindt u een flyer et informatie over schoolmelk. U kunt een abonnement nemen op
schoolmelk voor uw kind.

Zonnebloemen
Alle kinderen hebben in mei zaden van zonnebloemen gekregen om uit te zaaien. De drie leerlingen met
de hoogste zonnebloem komen in aanmerking voor een prijs. In het Haarens Klokje van vorige week is
gevraagd om het antwoordstrookje ingevuld op school in te leveren.

Graag vermelding van naam , adres , telefoon en/ of e-mail adres
en niet te vergeten de lengte van de hoogste zonnebloem.
Op maandag 26 augustus worden de ingeleverde briefjes op school opgehaald.

Klasbord en AVG
Zoals u weet maken we op school gebruik van de app Klasbord om foto’s van de groepen te delen met u als
ouder. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over wat Klasbord doet om de privacy van
kinderen te waarborgen en wat school en ouders kunnen doen.

Nieuws uit de groepen
Typelessen
Eind vorig schooljaar is er een folder meegegeven met informatie over typelessen voor kinderen uit groep
6, 7 en 8 op woensdag na schooltijd. Maandag kunnen kinderen uit deze groepen een nieuwe folder
meenemen. In overleg is de grootte van de groep en de prijs van de typelessen aangepast.

Nieuws uit de omgeving

GUN UW KIND MUZIEKONDERWIJS!
De gemeente Haaren stelt een jaarlijks subsidie beschikbaar voor muziekonderwijs. Wilt uw kind op
muziekles? U kunt dan een bedrag van € 250,- aan subsidie ontvangen voor kinderen tussen de zeven en
achttien jaar. Het gaat dan over muziekonderwijs dat door een muziekvereniging uit onze gemeente wordt
aangeboden.
Hoe werkt het?

De muziekles wordt aangeboden door de muziekverenigingen. Ook voor het instrument hebben de
verenigingen regelingen. De subsidie wordt in mindering gebracht op de factuur, die de
muziekverenigingen aan de ouders sturen.
Welzijnsfonds
Ouders met een beperkt inkomen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het Welzijnsfonds.
Dat fonds keert voor kinderen een bedrag van € 290,- op jaarbasis uit, zodat uw kind mee kan doen aan
maatschappelijke activiteiten. De uitkering uit het Welzijnsfonds mag worden ingezet om het (resterende
bedrag van het) muziekonderwijs te betalen.
Meer informatie muziekonderwijs
Wilt u meer weten over het muziekonderwijs? Neem dan per e-mail contact op met de vereniging van uw
keuze of neem een kijkje op hun website.

Harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
E-mail: info@harmoniekunstadelt.nl
Website: www.harmoniekunstadelt.nl
Muziekvereniging Sint Willibrordus in Esch
E-mail: secretariaat@fanfare-esch.nl
Website: www.muziekvereniging-esch.nl
Muziekvereniging Sint Gregorius in Haaren
E-mail: secretariaat@sintgregorius.nl
Website: www.sintgregorius.nl
Meer informatie over het welzijnsfonds
Wilt u meer weten over het Welzijnsfonds? Kijk dan op onze website www.haaren.nl/home/laag-inkomen
Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan 0411 65 59 90, Loket Wegwijs. Op werkdagen bereikbaar van
08.30 tot 12.30 uur.

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad augustus
Bijlage 2: schoolkalender
Bijlage 3: flyer schoolmelk
Bijlage 4: klasbord

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

