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Beste ouders/verzorgers,
In deze vierde nieuwbrief van dit schooljaar vindt u o.a. informatie over de aandachtsweken PMM
(preventie machtsmisbruik) en over een eventuele staking op 6 november.
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze komende week starten Sijmen en Luuk in de groepen 1-2. Na de
herfstvakantie komen Wiktor, Milou en Ximena in groep 1-2 en Lucas in
groep 4. 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 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!

Regels en afspraken schoolplein
Honden
De laatste tijd zien we weer af en toe honden op het schoolplein. We hebben de regel dat honden niet op
het schoolplein mogen. Sommige kinderen zijn bang voor honden. Voor iedereen is zijn/haar eigen hond
natuurlijk erg lief, maar het gedrag van de kinderen en de honden is niet te voorspellen op een drukke
speelplaats. We verzoeken u dan ook om de hond thuis te laten, of met de hond buiten het hek te
wachten.
Kinderen ophalen
Wilt u buiten het hek wachten zo lang er nog een groep kinderen aan het buitenspelen is? Dit houdt de
situatie voor de kinderen en de leerkracht overzichtelijk. De groepen gaan ruim voor half 1 of half 3 naar
binnen.

Staking 6 november
Waarschijnlijk heeft u al gehoord of gelezen dat de onderwijsbonden oproepen tot een landelijke staking
op 6 november. Op 16 oktober is er een gesprek tussen de bonden, premier Rutte en minister Slob. Pas op
21 oktober is duidelijk of er daadwerkelijk gestaakt gaat worden op 6 november. Het is nog niet bekend of
de school sluit als de staking doorgaat. We attenderen nu wel alvast op een mogelijke staking op 6
november, zodat u voorbereidingen kunt treffen om opvang voor uw kind(eren) te regelen op deze dag.

Nieuws uit de groepen
PMM aandachtsweken
De eerste twee weken na de herfstvakantie vinden de PMM aandachtsweken plaats. Het doel
hiervan is dat we jaarlijks aandacht besteden aan preventie machtsmisbruik (PMM). Samen met
de andere Cadans Primair-scholen uit gemeente Haaren stellen we het thema vast. Dit jaar is dat:
'Mijn lijf is van mij, seksuele diversiteit'. We maken bij ons lesaanbod gebruik van het lespakket
'Hand in hand'.
Tijdens de aandachtsweken zullen tevens de vertrouwenspersonen zich voorstellen in de groepen
(vanaf groep 4). Onze vertrouwenspersonen zijn: juf Annelies (gr. 1/2) en juf Renee (gr. 7).
Mocht u vragen hebben over de lessen die in uw groep worden gegeven kunt u altijd bij hen of de
betreffende leerkracht terecht.

Babynieuws
Op 25 september is de zoon van Jeannette geboren. Zijn naam is Mats en het gaat heel goed met hem en
zijn trotse ouders!
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Kind-oudergesprekken

Juf Renee uit groep 7 jarig

herfstvakantie
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Kind-oudergesprekken

Quinn uit groep 8 b jarig
Demi uit groep 8 b jarig

Bibi uit groep 3 jarig
Floortje uit groep 2-3 jarig
Liam uit groep 7 jarig
Mayke uit groep 8 b jarig
Thijs uit groep 8 b jarig
Marit uit groep 4-5 jarig
Fleur uit groep 8 a jarig
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Thijs uit groep 2-3 jarig

Bijlagen
Bijlage 1

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

