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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de kerstviering en nieuws uit de schoolbieb.
Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen

Welkom op de Klim-op
Deze periode verwelkomen we Noor en Fay in groep 1-2a en Senna in groep
1-2b. 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!

Letterfeest groep 3
Op woensdag 18 december zal het letterfeest plaatsvinden voor de kinderen van groep 3. Het is natuurlijk
een hele mijlpaal als alle letters aangeleerd zijn en je zelfs al woorden, zinnen en verhaaltjes kunt lezen.
Dat moet natuurlijk gevierd worden. Ieder kind mag 2 mensen meenemen. Ons letterfeest zal om 12.00u
in de speelzaal van de school plaatsvinden. Tot dan!

Kerstviering
Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. De kerstwerkgroep is volop bezig om een gezellige en
sfeervolle activiteit te organiseren. Dit jaar is gekozen voor een kerstdiner op school (in de eigen klas). Dit
zal plaatsvinden op donderdag 19 december van 17:00 tot 18:30 uur.
Het is de bedoeling dat elk kind 8 dezelfde hapjes (dus 8 stuks in totaal) maakt. Dit kan bijvoorbeeld een
mini worstenbroodje, fruitspiesje, worstje in bladerdeeg, nagerechtje, sandwich etc zijn. Kijk eventueel op
Pinterest om leuke ideeën op te doen. Zorg er wel voor dat het gerechtje dat je maakt, warm op school
komt (indien nodig), dat het verdeelbaar is en dat je, indien nodig, zorgt voor bestek en/of bordje.
Allergieën: Indien je kind een allergie heeft, willen wij je als ouder vragen om zelf, voor je eigen kind 8
gerechtjes te maken.

Via de klassenapp zal er een oproep gedaan worden aan de ouders. Ouders kunnen dan rechtstreeks aan
de klassenouder mailen/appen om door te geven wat ze willen maken. Klassenouders houden dan het
overzicht en controle, zodat er voldoende variatie is tijdens het diner en je krijgt geen scheve gezichten.
Mocht het voor ouders, om wat voor reden dan ook een probleem zijn om een gerecht te maken, geef dit
dan door aan de klassenouder. Ouders blijven dan anoniem
De kinderen worden om 17:00 uur in de klas verwacht met hun gerechtje. Ouders zijn welkom om hun kind
naar de klas te brengen. In de klas zal voor een gezellige kerstsfeer gezorgd worden en zullen de kinderen
gaan genieten van het diner.
Om 18.30u gaan de kinderen, via de deur bij de sporthal, met de leerkracht naar buiten, en kun je je kind op
schoolplein ophalen.
kerststukjes
Op woensdag 18 en donderdag 19 december zullen er kerststukjes worden gemaakt door alle groepen.
Het zou fijn zijn als u de kinderen uiterlijk op woensdag 18 december het volgende wilt meegeven naar
school:
1. Een bakje, aardewerken potje of anderszins. In ieder geval een bakje/potje waar oase in kan;
2. Versiering zoals: kleine kerstballetjes, slingers, enz. Deze dienen voor de aankleding van het
kerststukje.
3. Een kaars.
De kerststukjes zullen een mooie aankleding zijn voor het kerstdiner.
De groepen 7 en 8 maken de kerststukjes voor de oudere medemens in Haaren. Deze mensen maken we
ieder jaar erg blij en ze kijken hier echt naar uit! De kinderen van groep 7 en 8 zullen de kerststukjes op
vrijdag 20 december, onder schooltijd, gaan rondbrengen. De kinderen brengen de stukjes altijd in
tweetallen weg en zijn dus niet alleen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben horen we dat natuurlijk graag.
In dat geval zal uw kind op school blijven en wordt het stukje door een ander kind weggebracht.
De kerststukjes van groep 6 zullen naar Haarensteijn gebracht worden. Enkele kinderen uit deze groep
zullen alle kerststukjes van de klas, onder begeleiding van een volwassene, wegbrengen.

Wij hebben er zin in!
Groet,
De Kerstwerkgroep
Petra, Astrid, Sanne en Monique

Nieuws vanuit de schoolbieb
Wist je dat…
… er afgelopen schooljaar 3925 boeken zijn uitgeleend. Dit zijn gemiddeld 14 boeken per leerling.
… We (bijna) elke maand nieuwe boeken krijgen? Je bent dus nooit uitgelezen in onze schoolbieb!
… De kinderen geen boete krijgen wanneer zij een boek te laat inleveren bij de schoolbieb? Wel stellen we
het op prijs als de boeken regelmatig geruild worden, zodat je kind kennismaakt met veel verschillende
boeken! Soms schrijft de leesconsulent/vrijwilliger herinneringsbriefjes. We vragen dan goed te zoeken,
want vaak ligt het boek toch thuis in dat ene hoekje of onder het bed . Kun je het echt niet vinden? Mail
de leesconsulent: ilsemoens@babeldenbosch.nl of geef het briefje terug in de bieb.
… We een netwerk zijn met alle stadsvestigingen en ons magazijn? Het is daarom voor de kinderen om op
school boeken te reserveren vanuit een andere bieb! Hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt.
… Er in onze vestigingen heel veel leuke en wisselende activiteiten zijn? Kom je een keer voorlezen aan de
voorleeshond, meedoen met de kennisbende (bijvoorbeeld vloggen!) of naar Mad Science voor
waanzinnige experimenten? Kijk op www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten
Boekentips
De afgelopen maanden zijn weer veel leuke boeken verschenen!
Julian is een zeemeermin AK – vanaf 5 jaar
De jonge Julian ziet drie zeemeerminnen en raakt helemaal betoverd. Hij wil
ook een zeemeermin zijn! Als hij thuiskomt, gaat hij zich meteen verkleden. Hij
steekt bloemen in zijn haar, doet lippenstift op en slaat een gordijn om.
Tevreden kijkt hij naar zichzelf in de spiegel. Maar dan komt zijn oma de kamer
in… Dit debuut van Jessica Love is wereldwijd met veel lof ontvangen. Zo won
het onder andere de 2019 Stonewall Book Award en de Bologna Ragazzi 2019
voor het beste debuut. Ook in Nederland reageren de recensenten enthousiast.
En dat is ook niet gek, want dit liefdevolle prentenboek doorbreekt op een geweldige manier de
hardnekkige gendernormen. Natuurlijk kan een jongen een zeemeermin zijn! Love vertelt het verhaal met
een mooie vanzelfsprekendheid. Daarbij gebruikt ze erg weinig woorden. Maar de woorden die er staan,
zijn wel erg veelzeggend. Verder vallen natuurlijk meteen de prachtige illustraties op, getekend in een
losse stijl met uitbundige kleuren. Zij brengen Julian en zijn wens echt tot leven. Met recht kan gezegd
worden dat dit een van de mooiste prentenboeken van dit jaar is.

De Robots komen AVI E3 vanaf 6 jaar
De robots komen! In het derde deel van de robotserie staan de Bots ineens in Tims
wereld. Ze willen nog steeds de lamp hebben waarmee Tim naar Robotland reist.
Samen met Beta moet Tim de Bots opnieuw zien te verslaan. Uit de reeks Ik <3 lezen
van kluitman

De kleine prins A voorlezen vanaf 7 jaar zelf lezen vanaf 9 jaar
Deze klassieker uit 1943 is na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. Een piloot
vertelt over zijn bijzondere ontmoeting met de "kleine prins': een jongetje van een
piepkleine planeet die na een reis langs zeven planeten uiteindelijk op de aarde is
beland. De piloot is met zijn vliegtuig gestrand in de woestijn. In de dialoog die zich
tussen hen ontspint, wordt hij – en tegelijkertijd de lezer – deelgenoot gemaakt van de
ervaringen en de gedachtewereld van de kleine prins. Zijn puurheid en kinderlijke
wijsheid ontroeren en doen beseffen wat werkelijk van waarde is in het leven: een
open hart en zorg voor elkaar. Deze bewerking van Tiny Fisscher, waar zij op eigen
initiatief aan begon toen de rechten van het boek bleken te zijn vrijgekomen, maakt de klassieker
toegankelijk voor jonge kinderen. Eerder hertaalde zij succesvol 'Alleen op de wereld' en 'Romeo en Julia'.
De tekst blijft dicht bij het origineel, maar in sommige passages gaat wel wat van de oorspronkelijke
gelaagdheid verloren. De kleurrijke, stralende prenten van Mark Janssen passen goed bij de magische
sfeer van het verhaal.
Jane, de Vos en ik B vanaf 9 jaar
Hélène voelt zich helemaal alleen. Haar vriendinnen willen niets meer met haar te
maken hebben en doen onaardig tegen haar. Niemand op school wil nog met haar
omgaan. In de pauzes zou Hélène zich het liefst verstoppen. Maar dan gebeurt er
tijdens een schoolkamp iets onverwachts. Een vosje komt uit het bos zomaar naar
haar toe. Vanaf dat moment lijkt het wel of Hélènes leven weer kleur krijgt. Deze
wondermooie graphic novel over gepest worden, moedig zijn en doorzetten is in
veel landen een succes. The New York Times riep het uit tot een van de mooiste
geïllustreerde boeken van het jaar.
"Wat tekent Isabelle Arsenault mooi, gevoelig en prachtig vertellend!' Annet Schaap

Adres onbekend C vanaf 12 jaar
Felix woont met zijn moeder Astrid en zijn rat Horatio in een camperbusje. Niet voor
altijd, alleen voor de zomer, terwijl Astrid een baan zoekt. Maar de maanden
verstrijken en zijn nieuwe middelbare school begint. Felix mag niemand laten
merken dat hij geen echt dak boven zijn hoofd heeft, anders zal jeugdzorg hem bij
zijn moeder weghalen. Gelukkig maakt hij al snel een paar goede vrienden – onder
wie de razende schoolreporter Winnie Wu – maar ook zij mogen niet weten waar hij
woont. Dan krijgt Felix een plan dat al hun problemen op moet lossen: hij wil
meedoen aan zijn favoriete televisieshow Wie, Wat, Waar, Wanneer, én winnen
natuurlijk, want dan krijgt hij veel geld. Gelukkig heeft Felix een merkwaardig stel
hersens dat vol zit met rare feitjes. Maar zal het hem lukken om mee te doen? En kan hij zijn geheim
bewaren? Want de leugens stapelen zich op…

Wetenschap in de keuken J vanaf 10 jaar
Doe de leukste, interessantste en spannendste natuurkundige, scheikundige en
biologische ontdekkingen thuis! Dit geweldige en praktische boek toont aan dat
wetenschappelijke experimenten net zo makkelijk zijn als bakken. Elk van de
vijftig recepten in dit boek is een wetenschappelijk experiment dat je thuis kunt
doen met gewone ingrediënten waarvan je de meeste vast al in de keuken hebt
staan. Het uitvoeren van de experimenten is net zo leuk als het resultaat!
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Nieuwsbrief 8 komt uit
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Menno uit groep 8a jarig
Juf Elleke jarig

12 do

Bas uit groep 5 jarig
Madeau uit groep 1-2a jarig
Jens uit groep 7 jarig
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Novar uit groep 1-2 a jarig
Rosa uit groep 6 jarig
Fos uit groep 1-2 a jarig
Juf Carlijn jarig
Pepijn uit groep 2-3 jarig

12.00 u letterfeest groep 3
Kerstviering op school van 17.0018.30 uur
Nieuwsbrief 9 komt uit
Mard uit groep 1-2 b jarig
Juf Mirjam jarig

Nieuws uit de omgeving
Typelessen na schooltijd kinderen uit groep 6 t/m 8
Woensdag 27 november zijn de typlessen afgesloten met een examen.
Het mooie is dat alle kinderen zijn geslaagd!
De eisen waren 100 aanslagen per minuut en 97% goed. En natuurlijk typen met 10 vingers.
De scores liepen uiteen van 112 apm tot wel 198 apm! De kinderen hebben het heel goed gedaan.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal!

Bijlagen

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

