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Beste ouders/verzorgers,
Op deze laatste dag voor de Kerstvakantie
kunnen we terugkijken op een mooie eerste
helft van dit schooljaar. Er wordt door
iedereen hard gewerkt om te zorgen dat
alle kinderen op de Klim-op het onderwijs
krijgen dat bij hen past en we blijven ons
ontwikkelen. Het is heel mooi om te zien
hoe de betrokkenheid van de kinderen
groeit. Dit jaar hebben de ouders in de
werkgroepen een grotere rol dan voorheen
en de feesten die gevierd zijn waren zeer
geslaagd. Hiernaast een sfeerimpressie van
het kerstdiner gisteravond.

Namens het team van de Klim-op wens ik
iedereen fijne feestdagen en een mooi en
gezond 2020!
Voor nu een fijne vakantie en dankjewel
voor de fijne samenwerking, openheid en
vertrouwen in het afgelopen jaar.
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze periode starten Fos in groep 1-2 a en Laura en Julia 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!

Nieuwe regels en afspraken speelplaats
We hebben gesignaleerd dat het buitenspelen op de speelplaats niet voor alle kinderen en surveillanten op
een prettige manier verliep. Daarom hebben we met het team een aantal nieuwe regels gemaakt met
betrekking tot het gebruik van de speelplaats tijdens de pauzes. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle
kinderen op een fijne manier kunnen buitenspelen in de lunchpauzes en tijdens het speelkwartier. Deze
regels worden maandag na de vakantie in elke groep besproken.
 We hebben we de keuze gemaakt om ook de kleuters tijdens het speelkwartier buiten te laten
spelen. We vinden het belangrijk dat er voor de jonge kinderen altijd een bekende leerkracht
buiten is en we willen graag dat er op alle momenten minimaal twee leerkrachten surveilleren.
Door ook de kleuters in het speelkwartier buiten te laten spelen kunnen we dit realiseren.
 Bij de kleuters komt een overzicht te hangen met de gezichten van alle bovenbouwleerkrachten en
wie op welke dag/moment buiten surveilleert.
Daarnaast hebben we voor de jonge kinderen een aparte zone ingesteld. In het gebied bij het hok
met kleutermaterialen mogen alleen kinderen van de groepen 1 t/m 3 spelen. Zij mogen er wel
voor kiezen om ergens anders te spelen, maar oudere kinderen mogen niet in dit gebied komen.
 Alle groepen hebben een twee ballen en een eigen krat met materialen gekregen waarmee ze
buiten mogen spelen. De groepen 1-2 hebben geen voetbal, alleen een gewone bal. Met de
voetbal kan op het kleine veldje worden gevoetbald, daarvoor hebben we een rooster gemaakt.
Tijdens de lunchpauze zijn er natuurlijk ook nog andere materialen waarmee gespeeld kan worden
en kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 voetballen op het veld bij Nemelaer.

Regels:
-Wij gaan respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar.
-We gebruiken het materiaal en de speelzones waarvoor ze bedoeld zijn.
-We blijven in het zicht van de volwassenen.
(dat betekent dat kinderen voor de bosjes blijven, uit de inhammen en voor het schuurtje.
Verstoppertje kan wel, maar uit de buurt van voorgenoemde locaties.)
-We vragen het aan een volwassene als we een bal willen pakken die buiten ons bereik ligt
of naar het toilet willen.
-We vragen een volwassene om hulp als we er samen niet uitkomen.

Donatie en aanschaf extra materialen voor de kinderen
Een van de leden van de Raad van Toezicht van Cadans Primair, die vroeger zijn kinderen bij ons op school
had, heeft ervoor gekozen zijn toelage dit jaar ter beschikking te stellen aan de Klim-op, om te besteden
aan materialen voor de leerlingen. Wij zijn hem daar erg dankbaar voor en hebben het geld uitgegeven aan
o.a. smartgames en constructiemateriaal voor onder- en bovenbouw, beebots en m-bots om te
programmeren en zachte legoblokken en een modderkeuken voor de jonge kinderen. Wij zijn hier heel blij
mee!
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12.30 uur: kerstvakantie

Mard uit groep 1-2 b jarig
Juf Mirjam jarig
Lieve uit groep 3 jarig

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

Raff uit groep 8 jarig
Danni uit groep 3 jarig
Te voet, Te veld in Helvoirt
(Wandelen voor stg Hulphond)
Oudjaarsdag

Nieuwjaarsdag
Juf Michelle jarig
Reza uit groep 6 jarig
Sanne uit groep 3 jarig

5 zo
6 ma

Tijs uit groep 5 jarig
Start Jeelo: leren voor later
Start kiva project

7
8
9

di
wo
do

Tiago uit groep 8 a jarig
Lars uit groep 6 jarig
Benthe uit groep 4 jarig
Julia uit groep 1-2 b jarig

Laura uit groep 1-2b jarig
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kleurkrachtgroepen
Maja uit groep 7 jarig
Jordy uit groep 6 jarig
Troy uit groep 4-5 jarig

13 ma
14 di
15 wo

Tristan uit groep 8b jarig
leerlingenraad

Thymen uit groep 2-3 jarig
Jelle uit groep 1-2 a jarig

16 do
17 vr
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Milena uit groep 4-5 jarig
Juf Marjon jarig

Nieuws uit de groepen
Verhuizing groep 7 en 4
We hebben vorig schooljaar goed nagedacht over de lokaalindeling en op dat moment leek het ons de
beste keuze om groep 7 in het voormalige atelier te laten werken, met gebruik van de teamkamer als extra
werkruimte. Het is het grootste lokaal en bovendien wilden we de groepen 4, 4-5 en 5 en de groepen 8 bij
elkaar houden om de samenwerking tussen deze groepen te bevorderen. In de praktijk blijkt dat er een
aantal zaken zijn die het optimaal werken met deze groep in dit lokaal moeilijk maken. Leerkrachten
missen een uitbreiding van de klasruimte met een leerplein, waarop ze zelf toezicht kunnen hebben vanuit
hun lokaal. Wanneer ze aan een leerplein zitten kunnen er gemakkelijker en vaker groepjes kinderen
buiten het lokaal aan het werk.
Tijdens de studiedag hebben we dit in het team besproken. Na alle mogelijkheden op een rijtje te hebben
gezet, hebben we besloten om groep 7 van lokaal te laten wisselen met groep 4.
De ouders en leerlingen van de groepen 7 en 4 zijn al eerder op de hoogte gebracht.

Nieuws uit de omgeving
Kerstviering
Beste Kinderen, ouders/ verzorgers en opa en oma’s,
Op 25 december Eerste kerstdag is er om 11.00 uur Kindje wiegen in de H.
Lambertuskerk te Haaren.
In deze korte viering zingen we een paar liedjes en vertellen we over de
geboorte van Jezus. Er wordt geen communie uitgereikt. Kom jij ook? Je bent
van harte welkom!

Carnaval
Er is door de Strûivenwèners een bericht geplaatst in het Haarens klokje en op Facebook over de
carnavalsoptocht. Vanuit het gesprek dat wij met de jeugdraad en de carnavalsvereniging hebben
gevoerd, herkennen wij ons niet in deze berichtgeving. We betreuren het dan ook zeer dat dit op deze
manier naar buiten is gebracht. De voorbereidingen van carnaval op school zijn nog niet gestart. De
jeugdraad van de Strûivenwèners is betrokken bij de voorbereiding van onze carnavalsviering. We vinden
het namelijk belangrijk hen een rol te geven in de carnavalsviering, hoe die er dan ook uit komt te zien. Wij
zien het echter wel als taak van de school om op onze eigen wijze invulling te geven aan de viering van het
Carnaval. Wij nemen daarin zeker ook de wensen van onze leerlingen mee.

Bijlagen

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

