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Beste ouders/verzorgers,
In deze tiende nieuwsbrief van dit schooljaar vindt u o.a. informatie over de klachtenregeling van Cadans
Primair, de kind-oudergesprekken en over een aantal komende activiteiten zoals carnaval en de
minimusical van groep 6. Een leuke tip voor kinderen van de bovenbouw is de Kinderuniversiteit Tilburg.
Ook de bijlagen van deze nieuwsbrief bevatten belangrijke informatie.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze maand verwelkomen we Liv (3) , Julia (1-2b), Laura (1-2 b), Liz (1-2 a),
Sam (4), Guusje (1-2 a) en Lucie (1-2 b)
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!

Open dag nieuwe leerlingen
Op dinsdag 11 februari is er een open dag voor ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind.

Klachtenregeling Cadans Primair
In het primair onderwijs is ieder schoolbestuur verplicht een klachtenregeling op te stellen. Cadans Primair
verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Vanuit een holistische visie op onderwijs
wordt gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van een breed leerrendement. De school vertaalt deze
doelstelling door een onderwijssetting te creëren die voldoet aan de eisen van deze tijd en waarbinnen
ieder kind en medewerker zich veilig en gewaardeerd voelt. Er wordt veel waarde gehecht om elkaar in een
open, transparante communicatie te vinden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde
kwaliteit. In dat geval raden wij u aan uw ongenoegen/ probleem kenbaar te maken bij de betrokken
perso(o)n(en) binnen de school. Indien u van mening bent dat er onvoldoende naar uw uiting van
ongenoegen wordt geluisterd of u bent van mening dat uw uiting van onvrede van dien aard is dat er
sprake is van een formele klacht, geven wij u in deze klachtenregeling aan op welke wijze u uw klacht kunt
indienen. Deze klachtenregeling helpt u ook met het adres van de klachtencommissie, de namen en de

bereikbaarheid van de contactpersonen. De klachtenregeling zelf wordt gepubliceerd op de websites van
de scholen en van Cadans Primair. Tevens ligt de klachtenregeling op de school ter inzage.
U vindt deze klachtenregeling op onze website. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt
wanneer u een klacht heeft.
Voorfase klachtindiening en schema:
1. Een klager die een probleem op of met de school ervaart, neemt contact op met degene die het
probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem voor aan de directeur.
3. De klager kan het probleem bespreken met de schoolcontactpersoon of de interne of de externe
vertrouwenspersoon .
4. Als het probleem niet is of wordt opgelost, kan een klacht worden ingediend, zoals omschreven in
artikel 8.
5. Op school zorgt de schoolcontactpersoon en/of de directeur voor de verslaglegging, op bestuursniveau
wordt dit verzorgd door het bevoegd gezag. Zie hieronder de stappen in de verschillende fases:
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Een formele klacht kan alleen ingediend worden bij het bevoegd gezag en/of bij de Landelijke
Klachtencommissie Komm.

Carnaval
Over een aantal weken staat carnaval alweer op de planning. Op school vieren we dit op vrijdagochtend 21
februari. We willen u alvast op de hoogte brengen van hoe deze dag er in grote lijnen uit gaat zien dit jaar.
De jeugdraad van Haaren zal de dag op een feestelijke manier met ons openen. Dit zal met de gehele
Sprankel gebeuren op het schoolplein.

Vervolgens zullen de kinderen in circuitvorm allerlei activiteiten gaan ondernemen. Er zal een circuit voor
de onderbouw en een circuit voor de bovenbouw zijn. Tijdens dit circuit kunnen de kinderen zelf bepalen
aan welke activiteiten ze deel willen nemen. We nemen in de voorbereidingen de wensen van kinderen
mee wat betreft de activiteiten in het circuit. Tussendoor wordt er door alle groepen gehost. Het hossen
doen we gezamenlijk met De Hasselbraam. Om de ruimte leuk aan te kleden zijn we op zoek naar
discolampen of andere passende versiering. Mocht u hiervoor leuke materialen hebben dan horen we het
graag.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Er zijn geen klassenthema's, dus de kinderen
mogen hun outfit zelf kiezen.
We gaan er een feestelijke dag van maken met elkaar!

Staking
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een landelijke staking in het onderwijs. Op de Klim-op gaan de
lessen op donderdag gewoon door. Op vrijdag is de school gesloten. In de bijlage vindt u een brief met een
toelichting op deze keuze.

Kind-oudergesprekken
Op 12, 17 en 20 februari staan de kind-oudergesprekken gepland. U ontvangt, net als de vorige keer, ruim
van tevoren een uitnodiging van de leerkracht via Parro. Wij zorgen dat er een gespreksplanner wordt
uitgezet in Parro, zodat u zich kunt inschrijven via de app.
Wanneer u voor de eerste keer een kind-oudergesprek heeft, wordt u middels ParnasSys gekoppeld aan
Parro. Parro zal hierna een uitnodigingsmail naar uw e-mailadres sturen. Hierin staan o.a. de instructies en
de koppelcode die u nodig heeft om een account te maken. U kunt deze code delen met uw partner, zodat
u beiden een account kunt aanmaken. De koppelcode verloopt na 21 dagen. Let op: om Parro te kunnen
gebruiken, moet je de app Parro downloaden via de appstore of google play.

Nieuws uit de groepen
Minimusical groep 6
Groep 6 is deze week begonnen met de voorbereidingen voor de minimusical. De eerste stappen zijn al
gezet. Zo heeft de klas al een thema gekozen en een rode lijn voor de musical bedacht. Ook zijn we al een
lied aan het inoefenen.
De minimusical zal worden uitgevoerd op woensdag 8 april om 11:00 uur in de speelzaal in de centrale
hal. Er is ruimte voor twee personen per leerling. Mocht het zo zijn dat u zelf niet aanwezig kunt zijn, mag u
ook altijd een opa of oma sturen.

Nieuws uit de omgeving

Uitnodiging: Kinderuniversiteit 12 februari
Aanmelden voor dit college
Beste kinderen en ouders/begeleiders,
Wij nodigen jullie graag uit voor de eerste Kinderuniversiteit van Tilburg University in 2020. Deze staat gepland
op woensdagmiddag 12 februari van 15.00 – 16.00 uur. Het college is voor alle kinderen die in groep 6 t/m 8 van de
basisschool zitten, samen met een ouder/begeleider. Jullie kunnen je vanaf nu online aanmelden. Deelname is gratis.
De kinderuniversiteit
Tijdens de kinderuniversiteit krijgen kinderen les
van een hoogleraar van Tilburg University,
steeds over een ander thema. Zo maken zij op
een leuke manier kennis met wetenschap en de
universiteit. Meer info over de Kinderuniversiteit
vind je hier.
Thema 12 februari: ‘Samen slim’ door professor Stephan Hollander
Twee weten meer dan één, wordt er wel gezegd, maar is dat altijd het geval? Wanneer is het beter een groepsbeslissing te nemen?
Professor, econoom Stephan Hollander neemt de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied.
Datum: woensdagmiddag 12 februari
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Locatie: de Aula van Tilburg University (gebouw Cobbenhagen)
Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.

Aanmelden voor dit college

Met hartelijke groeten,
Tilburg University Junior

Januari 2020
17 vr Nieuwsbrief 10 komt uit
18 za
19 zo
20 ma
21 di
22 wo
23
24
25
26
27
28

MR vergadering
Start voorleesdagen

do
vr
za
zo
ma
di

Juf Marjon jarig
Milena uit groep 4-5 jarig
Rick uit groep 6 jarig
Pleun uit groep 4-5 jarig

Xander uit groep 8a jarig
Reaven uit groep 3 jarig
Finn uit groep 4-5 jarig
Stijn uit groep 4-5 jarig

Lindsey uit groep 1-2 b jarig
Juf Cheryl jarig
Neele uit groep 2-3 jarig
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Bijlagen
Bijlage 1: brief over de staking op 30 en 31 januari
Bijlage 2: informatie over de verkeerssituatie en regels en afspraken rondom de Sprankel

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

