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Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas is alweer in het land en door veel kinderen wordt reikhalzend uitgekeken naar 5 december. De
werkgroepen zijn druk bezig om van het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest op school een gezellig feest te
maken. In de school wordt er verder hard gewerkt op veel verschillende manieren. Ik word er elke keer
weer blij van als ik de foto’s op Klasbord zie van betekenisvolle activiteiten waar de kinderen met grote
betrokkenheid aan werken. Behalve het dagelijkse werk in en voor de klas zijn we ook bezig met
schoolontwikkeling. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren en zorgen dat het nog meer
betekenisvol en kindgericht is. Tijdens de studiedag van 6 december delen we o.a. onze ervaringen met
spelend en bewegend leren en betekenisvolle activiteiten in de taal en rekenlessen met elkaar. Ook de
ervaring van leerkrachten uit de onderbouw die naar een workshop van Kleuterlab geweest zijn om meer
te leren over onderzoekend leren met kleuters wordt gedeeld. Verder worden er in deze periode een
aantal andere scholen bezocht om inspiratie op te doen m.b.t. alle bovengenoemde onderwerpen.
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!

Het Sinterklaasfeest
Schoen zetten
Op donderdag 28 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Een groot deel van de kinderen heeft
gym op donderdag en kan (eventueel) zijn/haar gymschoen gebruiken. Mocht dit niet gewenst zijn, mag
een andere schoen mee naar school genomen worden.
Opening
Donderdag 5 december is het zover: de Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan de gehele Sprankel!
Om zijn ontvangst soepel te laten verlopen, verzoeken wij u om uw kind vanaf 8:15 uur bij de leerkracht te
brengen die buiten op het schoolplein staat.
Wilt u de ontvangst ook graag bijwonen, dan vragen wij u om een plek buiten de groepen kinderen te
zoeken. Dit i.v.m. de beschikbare ruimte en hoeveelheid kinderen.
Na een gezellig ontvangst gaan we met zijn allen naar binnen en bezoeken de groepen 1 t/m 5 gedurende

de dag de Sint en zijn pieten. De Sint en zijn pieten komen natuurlijk ook nog even langs in de
bovenbouwgroepen.
Programma
De groepen 1 t/m 4 houden een feestelijk Sint programma in de klas.
Het is de bedoeling dat de groepen 5 t/m 8 ook dit jaar weer een mooie surprise voor elkaar maken. Het
bedrag dat aan een cadeautje besteed mag worden is €3,-.
Het is fijn als alle surprises woensdagmiddag 4 december vanaf 12:30 uur in de klas worden gezet. Als dit
niet lukt, mogen de kinderen de surprise op donderdagochtend bij de hoofdingang van de school zetten
(linkerkant, kantoor Marjon). De deuren blijven dicht, zodat de Sint en zijn pieten zich in alle rust voor
kunnen bereiden.
Alle kinderen krijgen deze ochtend ranja, een mandarijn en een speculaaskoekje. Drinken en pauzehap zijn
in principe dus niet nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met allergieën.
Wij kijken weer uit naar dit mooie feest!
Werkgroep Sinterklaas

OR
Op maandag 18 november heeft de OR vergaderd. Deze vergadering bestond uit 2 delen. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
Deel 1
- Bezoek Sinterklaas op 5 december. Gezamenlijk ontvangst buiten met de Hasselbraam. Vriendelijk
verzoek aan ouders om op de achtergrond te staan, zodat de kleuters / onderbouw vooraan staan.
- Kerstactiviteit (diner op school) vindt plaats op donderdag 19 december van 17:00 tot 18:30 uur. Nadere
info volgt.
Deel 2
- Gezamenlijk overleg met de OR van de Hasselbraam. Naast kennismaking zijn de activiteiten besproken
die we samen kunnen oppakken en/of waar we samen materialen kunnen delen. We blijven onze eigen
identiteit behouden.

MR
Dinsdag 12 november is de vergadering van de MR geweest. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan bod
gekomen:
- IBP- beleid en de klachtenregeling van Cadans Primair. Deze klachtenregeling wordt ook geplaatst op de
website van de school. In de nieuwsbrief krijgt u hier informatie over.
- De OR/MR avond is gepland op 17 maart. De resultaten van CITO worden dan o.a. besproken.
- De communicatie naar ouders: Er komen gedurende de week veel mails binnen bij ouders. Marjon
bespreekt met het team dat leerkrachten mails bundelen en dat ze deze op vrijdag versturen. Ook wordt
er bekeken welke mogelijkheden Parro heeft om de communicatie overzichtelijker te maken. Dit komt de
volgende keer weer op de agenda.
- Het jaarverslag en de statuten van de MR.
De volgende MR vergadering is op 21 januari.

Even voorstellen..
Mijn naam is Nils van Lierop en ik mag me sinds enige weken de gymleraar van de Klim-op noemen. Op
dinsdag en donderdag geef ik de toestellessen aan alle groepen van onze school. Voor mij een fijn
weerzien met vele collega's, aangezien ik ruim 5 jaar geleden nog werkzaam was hier op school (of liever
gezegd, op het Leypad). Op maandag en vrijdag vervang ik juffen en meesters. Zodoende maak ik dus
kennis met alle leerlingen. Zij laten me al meteen erg welkom voelen, heel erg fijn!
Inmiddels ben ik 41 jaar en getrouwd met Janine. Samen hebben we een tweeling van twee jaar oud. Zij
mogen als pleegkinderen bij ons in Eindhoven opgroeien. Zij zijn momenteel mijn grootste hobby,
aangezien ik een lange trainerscarrière in het jeugdvoetbal hiervoor opgezegd heb. Zelf trap ik nog een
balletje bij de Veteranen van Best Vooruit en kijk ik graag Formule 1. De tijd die over is maak ik het liefst
muziek of een wandeling.
Als leerkracht heb ik vooral ervaring in groep 8. Ook van de groepen 5 t/m 7 ben ik
meester geweest. Ik kijk uit naar het lesgeven in alle groepen en we hebben een
goede start gemaakt met de gymlessen. Er is één punt waar we als school graag
opnieuw aandacht voor willen: Er mag NIET gegymd worden zonder (voor de zaal
geschikte) schoenen. We denken graag met ouders mee, als dat nodig is. Neem
gerust even contact op met directie. In principe zal vanaf 1 december een leerling
zonder schoenen met de eigen leerkracht in de groep blijven. Tenslotte een tip:
Lange oorbellen en metalen bandjes graag op gymdagen niet dragen.
Wellicht tot ziens en met sportieve groet,
Meester Nils
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Juf Merel jarig
Janne uit groep 7 jarig
Jasper uit groep 6 jarig
Pleun uit groep 4 jarig

kleurkrachtgroepen
Siem uit groep 1-2 a jarig
Tess uit groep 7 jarig

Sinterklaas bezoekt de Sprankel
Studiedag, leerlingen zijn vrij
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Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

Kaj uit groep 2-3 jarig
Imke uit groep 1-2a jarig
Guillia uit groep 7 jarig

