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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag hebben we een mooie afsluiting gehad van het Jeelothema ‘beleven van onze planeet’ met een
film van ons eigen Klim-op journaal! De kinderen en een aantal leerkrachten hebben hier met veel
enthousiasme aan gewerkt. Voor degenen die de film niet hebben kunnen zien, of deze thuis nog eens
willen bekijken: we gaan hem delen. Het bestand is vrij groot, dus we kijken even wat de beste manier
daarvoor is.
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Afgelopen week is Nesrine gestart in groep 1-2 b. 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 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!

Opening Jeelo
Op maandag 11 november start het nieuwe Jeelo-thema 'Zorgen voor jezelf en anderen'. Dit thema willen
we graag op een sportieve manier met alle kinderen en hun ouders/verzorgers openen. Dit zal
plaatsvinden op het schoolplein van 8.30 - 8.45 uur. Er is die dag geen inloop, we verzamelen per groep op
het schoolplein. Bij slecht weer wijken we uit naar de sporthal. We verwachten dat iedereen sportief
gekleed naar school komt die dag, zodat we het thema actief kunnen starten.
Noteer deze dag dus alvast in uw agenda. Wat we gaan doen, houden we nog even geheim maar we
kunnen u verzekeren dat u deze dag dynamisch en vol frisse energie gaat voortzetten.
We hopen op u te mogen rekenen!
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Angela uit groep 8 b jarig
Daan uit groep 3 jarig
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Start Jeelo: zorgen voor jezelf en de ander Jens uit groep 4-5 jarig
Juul uit groep 7 jarig
burgemeestersontbijt
Bente uit groep 4 jarig
Mila uit groep 2-3 jarig
Wim uit groep 3 jarig

Sint komt in Haaren

Max uit groep 3 jarig
Maud uit groep 4 jarig
Anne uit groep 7 jarig
Eva uit groep 7 jarig
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Daniek uit groep 5 jarig
Lenn uit groep 4-5 jarig
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Rein uit groep 8 b jarig
Juf Merel jarig

Nieuws uit de omgeving
ANWB Fietsverlichtingsactie
Samen maken we Nederland veiliger
Iedereen weet wel dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden, maar toch voert zo’n een derde van de
Nederlanders geen goede fietsverlichting. En dat terwijl het voeren van goede verlichting de kans op een
aanrijding met 20% verkleint. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Daarom
komen we in actie met de tagactie ‘Zet je licht aan!’. Rondom school hebben we tags geplaatst:

Spot je er eentje onderweg? Maak een foto en tag 'm met #zetjelichtaan @anwb. Je maakt dan kans op
een reis voor twee personen naar het Noorderlicht. Uit alle inzendingen trekt de ANWB eind november
2019 de winnaar.
Kijk hier voor de actievoorwaarden
Goed verlicht op pad
Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander.
Maar wanneer ben je goed zichtbaar?
Verlichting




Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.
De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan kleding
of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.
Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je op de grond.

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,Reflectoren



Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord.
De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.



De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band.

Is dit niet in orde? Dan is de boete is € 35,-

Het is dus raadzaam om bovenstaande eisen op de fiets van uw kind te checken.

Bijlagen

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

