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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de start van de docent bewegingsonderwijs en een
samenvatting van wat er besproken is tijdens de OR vergadering. Notulen van de OR zijn, net als notulen
van de MR, terug te vinden op onze website onder het kopje ‘downloads’. Daarnaast een herinnering aan
de afsluiting van het project ‘beleven van onze planeet’ waar de kinderen al een aantal weken enthousiast
aan hebben gewerkt.
Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze week zijn Lucas (groep 4) en Ximena (groep 1-2) gestart op de Klim-op.
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!

OR
Op dinsdag 1 oktober heeft de OR vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken:
 Dagelijks bestuur is benoemd en blijft ongewijzigd:
Voorzitter: Monique Colijn
Secretaris: Corinne Baaijens
Penningmeester: Karin Verstijnen
 Jaarverslag, Financieel Verslag en Begroting zijn vastgesteld.
 Reglement is ge-update
 Er zal een overleg met de Hasselbraam en verkeersdeskundige gepland worden ivm de
verkeerssituatie rondom de school.
 Vanaf heden zullen de notulen van de OR op de website van de Klim-Op geplaatst worden.
 Data vergaderingen: 18 november, 30 januari, 17 maart (MR/OR), 9 April en 9 juni.

Nieuws uit de groepen
Afsluiting Jeeloproject: beleven van onze planeet
Op vrijdag 8 november om 12:00 uur vindt de sluiting van ons project plaats. We maken met de hele school
een speciale journaaluitzending over het project. U bent van harte welkom bij de première in sporthal De
Sprankel. Denkt u eraan uw schoenen uit te doen als u de gymzaal betreedt, zo voorkomen we schade aan
de vloer. Er zijn ook schoenhoesjes beschikbaar voor over uw schoenen.
Zet u deze datum alvast in uw agenda? Hopelijk tot dan!

Personele mededelingen
Op maandag 4 november start Nils van Lierop, o.a. als docent bewegingsonderwijs, op de Klim-op. Nils
was al werkzaam binnen Cadans Primair en had al langere tijd de ambitie om zich meer te richten op het
bewegingsonderwijs. Hij gaat op dinsdag en donderdag de gymlessen geven. Alle kinderen krijgen dan 1 x
per week les van hem, want er hebben steeds twee groepen tegelijkertijd gym. Nils werkt dit schooljaar 4
dagen per week. Op de andere twee dagen gaat hij vanaf 9 december de taak om leerkrachten te
vervangen in het kader van werkdrukverlichting van Cynthia Sluijter overnemen. Cynthia gaat dan met
zwangerschapsverlof.
In januari komt Jeannette weer terug en zal zij de ondersteuning in groep 6 op zich gaan nemen. We
bekijken wat de beste oplossing is voor ondersteuning in groep 6 voor de laatste twee weken voor de
kerstvakantie. De ouders van de kinderen van die groep ontvangen daarover op een later moment meer
informatie.
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Thijs uit groep 2-3 jarig

Kind- oudergesprekken

Tim uit groep 8 b jarig
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Ise uit groep 6 jarig
Timon uit groep 7 jarig
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Reve uit groep 6 jarig
Julian uit groep 7 jarig
Daniël uit groep 4 jarig
Colin uit groep 6 jarig
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Angela uit groep 8 jarig
Daan uit groep 3 jarig

Nieuws uit de omgeving
Informatieavond pleegzorg
Er is in de regio Noordoost-Brabant nog altijd een tekort aan pleeggezinnen.
Pleegzorg Oosterpoort, de regionale zorgaanbieder voor pleegzorg in Noordoost-Brabant, verzorgt op
maandag 28 oktober aanstaande een voorlichtingsavond over pleegzorg.
Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het Gemeentehuis van Boxtel (ingang Dr. Van
Helvoortstraat 1, zijde Raadzaal / achterzijde gemeentehuis).
Tijdens deze vrijblijvende voorlichtingsavond wordt er informatie gedeeld over:
 Welke vormen van pleegzorg er zijn
 Hoe het is om pleegouder te zijn en een pleegkind in huis te hebben
 Hoe je pleegouder kan worden
 Wat voor begeleiding Oosterpoort biedt aan het pleeggezin (ouders én kind)
 Hoe je wordt voorbereid op het pleegouderschap
 Hoe er wordt samengewerkt met de ouders van een pleegkind
Er zullen deze avond een ervaren pleegouder en een pleegzorgwerker van Oosterpoort aanwezig zijn om
alle vragen te beantwoorden.
Door deze avond te bezoeken kunnen potentiële pleegouders erachter komen of het pleegouderschap bij
hen zelf en het eigen gezin past.
Vooraf aanmelden is gewenst en dat kan door een email te sturen naar: pleegzorg@oosterpoort.org.

Bijlagen
Bijlage 1: brief over de staking van 6 november

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

