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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de elfde nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie
over de minimusical van groep 3, de kind-oudergesprekken en schoolmaatschappelijk werk.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze periode start Rimke in groep 1-2 a 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!

Actie voor de Koala
Waarschijnlijk heeft u van uw kind gehoord of op klasbord gelezen dat Daniek van der Mee uit groep 5 een
actie is gestart om de koala in Australië te redden. Zij zamelt daarvoor lege flessen in en heeft in een kort
bezoekje aan alle groepen gevraagd of de kinderen haar daarbij willen helpen door lege flessen in te
leveren op school of bij haar thuis. Op dit moment is er al €84,- opgehaald. Volgende week vrijdag is de
laatste actiedag. Heel veel succes Daniek, wat een mooi initiatief!
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Stakingsdag, leerlingen blijven thuis
Tomas uit groep 4-5 jarig
Vera uit groep 7 jarig
Femm uit groep 1-2 a jarig

5
6

wo
do

7

vr

8 za
9 zo
10 ma
11 di
12 wo

Kleurkrachtgroepen
Laatste mogelijkheid inschrijven
kind- oudergesprek

Juna uit groep 8 b jarig
Tijn uit groep 5 jarig
Ilja uit groep 3 jarig
Twan uit groep 4-5 jarig

Pim uit groep 1-2 a jarig
Lucas uit groep 4 jarig
Portfolio komt mee naar huis

Mats uit groep 1-2 b jarig

9-12 uur: open dag voor ouders
van nieuwe leerlingen
Minimusical groep 3
Kind- oudergesprekken
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Nieuwsbrief 12 komt uit

Tijn uit groep 4-5 jarig
Zowi uit groep 4-5 jarig

Nieuws uit de groepen

Beste ouders van groep 3
Op woensdag 12 februari van 11:45 uur tot ongeveer 12:15 uur zal de mini-musical van groep 3
plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om naar deze musical te komen kijken. Op school zijn we al
druk bezig om er iets moois van te maken. De musical zal in het teken staan van een tijdmachine, verder
verklappen wij nog niks. We zien u graag op woensdag 12 februari.
Met vriendelijke groet,
Mirjam, Carlijn, Cheryl en Lieke

Kind-oudergesprekken
Vandaag is de agenda voor de kind-oudergesprekken klaargezet in Parro. Vanaf maandagochtend 8 uur
kunt u intekenen. Wanneer u 2 kinderen of meer op de Klim-op heeft, kunt u al vanaf zondagochtend
intekenen. We hebben met elkaar afgesproken dat we ons strikt aan 15 minuten per gesprek houden, om
te voorkomen dat gesprekken uitlopen en ouders lang moeten wachten. Het is daarom wellicht verstandig
om zelf een kwartier tussen de gesprekken te plannen, zodat de gesprekstijd volledig benut kan worden en
u op tijd bij het volgende gesprek aanwezig bent.

Groep 8
Wij zijn op zoek naar grote, witte, katoenen lakens. Deze gebruiken wij voor ons schoolkamp. Elk jaar
hebben we een workshop ‘kussentjes maken’ en we zijn aan het eind van onze voorraad.
Mocht u nog een oud laken hebben, ontvangen wij deze graag in één van onze lokalen.
Alvast hartelijk dank!
Stefan en Merel

Nieuws uit de omgeving
Schoolmaatschappelijk Werk
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij organiseren de zorg
voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over opgroeien,
opvoeden of jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werkster.

Wat kan de schoolmaatschappelijk werker aan u bieden:
 Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
 Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
 Korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt.
 Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-,
verwerkings- en gezinsproblematiek.
 In kaart brengen wat er nodig is.
 Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding via het
Basisteam Jeugd en Gezin.
 Opvoedingsbegeleiding
De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:
• Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
• Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
• Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
• Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
• Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?
Lisette Slokker Is de schoolmaatschappelijk werkster op de basisschool van uw kind. Haar
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.
U kunt Lisette bereiken:
Op haar mobiel: 06 - 54 93 09 72 / Per email: lisetteslokker@farent.nl

Bijlagen
Bijlage 1

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

Via Farent: 088 - 0237500

