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Beste ouders/verzorgers,
In deze derde nieuwsbrief van dit schooljaar vindt u informatie over verkeersveiligheid, de Klim-op-dag
van a.s. woensdag, de kinderboekenweek en nieuws uit de OR en de MR. Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

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 2021 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!

Verkeersveiligheidscampagnes:
‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’
Ben jij je bewust van jóuw rol in het verkeer? De verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL
verkeersdoden’ wil dat elke weggebruiker daarbij stilstaat. Want veilig thuiskomen, dat wil iedereen. Dus
dragen we allemaal ons steentje aan dat gezamenlijke einddoel: NUL verkeersdoden. We staan in 2019
bewust stil bij snelheid en verkeersveiligheid.
OUDERS EN KINDEREN, EEN GOEDE COMBINATIE IN HET VERKEER!
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen een positieve invloed hebben op het gedrag van bestuurders. Zo
bleek dat we veiliger rijden en bewuster zijn van het verkeer, als er kinderen in de auto zitten. Om dit effect
nog meer te versterken kunt u als ouder samen met uw kind een deal sluiten:
Papa of mama belooft geen mobiele telefoon te gebruiken achter het stuur en zich aan de snelheid te
houden. Zoon of dochter belooft goed op te letten dat papa of mama zich hier ook echt aan houdt.
U kunt zelf het contract downloaden: het contract

Week van de mobiliteit: ‘Doe de fietsbelofte’
Pak de fiets! Kies voor vreugde en vrijheid. Doe de fietsbelofte!
De afgelopen maanden hebben we van vele kinderen gehoord hoe leuk het is om te fietsen naar school.
Het is ook nog eens leerzaam, gezond, slim en duurzaam! De fietsende basisschoolleerlingen vinden elke
rit een feestje en daarom roepen wij hun ouders op om de Fietsbelofte 2019 te doen. De campagne Het
Fietsende Schoolkind, waar de Fietsbelofte een onderdeel van is, draagt bij aan het besef van de voordelen
van het fietsen naar school, voor kind, ouders en omgeving.
Wat houdt de belofte in?
Je hoeft niet te beloven altijd met de fiets of lopend te gaan (mag natuurlijk wel), maar wel om hier vaker
voor te kiezen. Of je het doet voor de ervaring van je kinderen, voor het veilig leren omgaan met het
verkeer, voor betere schoolprestaties of voor de gezondheid van jezelf en je kinderen: de belofte maakt je
bewust van alle voordelen van fietsen en lopen.
Tevens helpt een groot aantal Fietsbeloftes de Fietsersbond qua positie in onderhandelingen betreffende
fietsvoorzieningen. Je kan hierbij denken aan een veilige schoolomgeving, meer en betere
fietsenstallingen, fiscale voordelen voor leasefietsen en het motiveren van werkgevers om hun bedrijf
fietsvriendelijk in te richten. Via deze link kunt u de fietsbelofte doen: https://doemee.fietsersbond.nl/
Op weg naar de parkeerplaats van de Sprankel:
De weg richting parkeerplaats is een fietsstraat en de twee weghelften zijn van elkaar gescheiden door een
verhoging. Automobilisten kunnen bijdragen aan de veiligheid van voetgangers en fietsers door de fietsers
in de fietsstraat naar de parkeerplaats voorrang te geven en op de eigen weghelft te blijven.

Groene voetstappen
Ook dit jaar doen we als school weer mee met de actie “groene voetstappen”. Een landelijke
bewustwordingsactie die gebaseerd is op zoveel mogelijk op een voor het milieu verantwoorde manier
naar school te komen. Vorig jaar hebben aan deze actie ruim 31.000 kinderen in Nederland meegedaan en
dat willen we dit jaar natuurlijk overtreffen.
Groene Voetstappen is een actie waarin we leerlingen vragen om met de fiets of te voet naar school te
komen. Of op de step of de skates en voor deze keer eens de auto een dagje vrij te geven. De ouders en
verzorgers zijn daarin de beslissende factor.
We vragen u als ouders en verzorgers van de leerlingen om voor deze actie tijd in te ruimen om zo veel
mogelijk op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier naar school te komen maar begrijpen dat
het niet altijd mogelijk is. Sommige kinderen wonen bijvoorbeeld te ver van school.
We gebruiken hierbij een digitaal systeem (Bewust op weg) waarin de kinderen bij binnenkomst aan
kunnen geven hoe ze naar school zijn gekomen. Hierdoor hebben alle kinderen een duidelijk totaalbeeld
van de klas en kunnen de groepen met elkaar vergeleken worden. We gaan dit bij houden in de week van
30 september t/m 4 oktober.

Klim-op-dag
24 en 25 september staan op de Klim-op in het teken van cultuur. De kinderen gaan deze dagen culturele
workshops volgen en op 25 september zullen ze wat ze gedaan hebben presenteren aan elkaar en aan de
ouders.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan tijdens hun workshops op creatieve wijze aan de slag met
emmers en de kinderen van groep 4 t/m 8 maken een keuze uit 3 verschillende workshops binnen de
disciplines theater, muziek en beeldende kunst. Het doel is om de kinderen op een onderzoekende manier
creatief uit te dagen.
De presentatie zal van 12.00u tot 12.45u plaatsvinden in de sporthal en u bent hierbij van harte welkom.
De school zal die dag dus wat later uit zijn. Tijdens de presentatie laten de kinderen zien wat ze in twee uur
ontdekt of gemaakt hebben. De nadruk ligt tijdens de workshops niet op het resultaat, maar juist op het
proces ( onderzoekend leren). Dit zult u terug zien in de presentatie. Voor de kinderen liggen matjes klaar
en er staan banken. We verzoeken u om achter de kinderen plaats te nemen of op de tribune en zelf zorg
te dragen voor jongere broertjes of zusjes die mee komen. Wanneer u in de zaal plaatsneemt vragen we U
om blauwe schoenbeschermers aan te doen.
Op 25 september zullen er, naast de workshops en de afsluiting, in alle groepen ook feestelijke activiteiten
zijn om de verjaardagen van de leerkrachten te vieren.

Kinderboekenweek: boekenmarkt
Heeft uw kind thuis nog kinderboeken die het niet meer leest, dan mogen deze op woensdagochtend 2
oktober mee naar school gebracht worden. Deze boeken moeten natuurlijk nog wel in goede staat zijn, om
teleurstellingen te voorkomen. Leesboeken, stripboeken, informatieboeken..... Alle kinderboeken zijn
welkom!
In de grote hal zullen deze boeken tijdens de inlooptijd in ontvangst genomen worden door kinderen van
groep 8. Voor elk ingeleverd boek ontvangt uw kind een boekenbon (U bent als ouder ook welkom om de
boekenbon in ontvangst te nemen voor uw kind).
Na schooltijd zullen alle boeken worden uitgestald en kan uw kind tot uiterlijk 13.00u met deze
boekenbonnen weer nieuwe boeken uitzoeken. Hoe leuk is het om met een (voor jou) nieuw boek naar
huis te kunnen gaan en anderen blij te maken met boeken, die je zelf niet meer gebruikt!
We hopen dat de ruilbeurs weer een succes wordt, dus duik de kasten in op zoek naar geschikte boeken!

OR
Op dinsdag 1 oktober a.s., om 19:30, is de openbare jaarvergadering van de ouderraad. U bent daarbij van
harte welkom.

MR
Op dinsdag 10 september heeft de MR vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken:
- Taakverdeling MR is vastgesteld.
Voorzitter: Suzanne vd Mee
Vicevoorzitter: Yvette Wijnhoven
Leerlingenraad vertegenwoordigen: Regina Schoenmakers Secretariaat: Bram Lagendijk
- Het definitieve vergaderrooster is vastgesteld. Dinsdag 10 sept, 12 nov, 21 jan, 17 maart, 14 april, 23 juni.
- De MR is op de hoogte gebracht van de focus in de visie voor het nieuwe schooljaar (het A3 plan).
- Tevens is er uitleg geweest over het werkverdelingsplan van het personeel van de Klim-op. De
personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het werkverdelingsplan.

Nieuws uit de groepen
Groep 4, 4/5 en 5
Op woensdag 25 september vieren de leerkrachten hun verjaardag. Zij trakteren dan op iets lekkers.
Daarom hoeven de kinderen op deze dag geen drinken en fruit mee naar school te nemen.

Nieuws uit de omgeving
Uitnodiging: Junior Night University
Beste kinderen en ouders,
Wij nodigen je graag uit voor Night University, hét gratis wetenschapsfestival van Tilburg University. Er is
een speciaal programma voor jongeren van 9 t/m 14 jaar. Dit vindt plaats op donderdag 3 oktober van
18.30 – 20.00 uur op de campus van onze universiteit.
Maak kennis met wetenschap door te doen, te bewonderen en te ontdekken! Er zijn verschillende minilezingen door wetenschappers en leuke workshops. Het thema ‘verleidingen’ staat centraal.

Mini-lezingen
Maak een keuze uit de drie mini-lezingen door echte wetenschappers. Marjolijn Antheunis vertelt over
vriendschappen in de digitale wereld. Marion van den Heuvel over hoe bordspellen werken voor jouw
brein. Marcel Zeelenberg leert je alles over verleiding, hebberigheid en spijt!

Workshops & Activiteiten
Er zijn zes verschillende workshops/activiteiten waaruit je kunt kiezen, met onderwerpen als videogames,
perspectief tekenen, bordspellen, gamen met je ouders, social media en out-of-the-Lego-box. Daarnaast
is er ook nog een leuke winactie!
Kijk voor het complete programma én om je aan te melden op onze website. Blijf op de hoogte van onze
evenementen via Facebook en Instagram.
We hopen je te zien op donderdag 3 oktober!
Groetjes,
Tilburg University Junior

Kalender

Om het aantal bijlagen te beperken vindt u vanaf nu het kalendergedeelte voor de twee weken tot aan de
volgende nieuwsbrief onder het kopje ‘kalender’. Het hele overzicht van activiteiten vindt u in het
ouderportaal en op de infokalender.
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Start Jeelo project: Beleven van onze

Luuk uit groep 8a jarig
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Klim-opdag
vanaf 12.00 uur voorstelling voor ouders

Jarno uit groep 7 jarig
Senn uit groep 7 jarig
Hanne uit groep 5 jarig
Gijs uit groep 3 jarig
meneer Stefan uit groep 8 jarig
Veerle uit groep 4-5 jarig
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Openbare OR-vergadering (19.30)
Start kinderboekenweek thema: ‘Reis je
mee?’
Boekenmarkt
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Dag van de leerkracht
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Suze uit groep 5 jarig
Lauren uit groep 7 jarig
Jeroen uit groep 5 jarig
Meester Thijs uit groep 4-5 jarig
Tijn uit groep 5 jarig
Youri uit groep 3 jarig

Bijlagen
Bijlage 1: inschrijfformulier voor de jeugdraad

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

Sem uit groep 5 jarig
Daylen uit groep 2-3 jarig
Jessica uit groep 5 jarig

