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Beste ouders/verzorgers,
Elke twee jaar doen we als school een tevredenheidsonderzoek onder ouders om een overzicht te krijgen
van punten waarover ouders tevreden zijn en punten waar we ons nog verder in kunnen ontwikkelen.
Twee jaar geleden hebben we dat gedaan door middel van de WMK. De ontwikkelpunten die daaruit naar
voren kwamen hebben we de afgelopen jaren op de agenda gezet. Dit jaar gebruiken we de vragenlijst uit
scholenopdekaart.nl. Via deze site is informatie over onze school te vinden en we gebruiken deze site ook
om onze schoolgids vorm te geven en te publiceren. In een aparte mail die u vandaag ontvangt vragen we
u om even de tijd te nemen de vragenlijst in te vullen via een link. Het kost niet veel tijd en levert ons weer
belangrijke informatie op.

Voor de informatie die over onze school op scholen op de kaart te vinden is:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/25630/Basisschool-Klimop?postcode=5076&presentatie=1&sortering=2
De website is ook te gebruiken om informatie te zoeken over middelbare scholen
https://scholenopdekaart.nl/?postcode=5076&presentatie=1&sortering=2
Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze periode starten Jesse in groep 3 en Lucas in groep 12 a.
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!
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Bjorn uit groep 8 b jarig
Teun uit groep 4-5 jarig

MR-OR vergadering

Jenthe uit groep 4-5 jarig

Stef uit groep 6 jarig
Cas uit groep 7 jarig
Wiktor uit groep 1-2 a jarig
Reyn uit groep 6 jarig
Nieuwsbrief 14 komt uit

Nieuws uit de omgeving
Haorense reus
Omdat wij deel uit gaan maken van de gemeente Oisterwijk, die 4 reuzen heeft, wordt er in Haaren ook
een reus gemaakt, zodat er tijdens de reuzenoptocht op 20 september in Oisterwijk ook een Haarense reus
te zien zal zijn. Hoe leuk zou het zijn als kinderen van onze school de naam en het uiterlijk van deze
reus hebben bedacht! Er is daarom gevraagd of de kinderen van de Haarense basisscholen mee willen
denken over de naam en het uiterlijk van de reus.
In de week van 9 maart wordt er in de groepen aandacht besteed aan het ontstaan van de reuzen en de
historische betekenis. Van 9 maart tot 5 april hebben we de tijd om een geboortekaartje te ontwerpen
voor de reus. Of de kaartjes helemaal op school worden ontworpen of dat we kinderen vragen er thuis mee
aan de slag te gaan om het (af) te maken is afhankelijk van het lesprogramma in de groepen. Als het
kaartje klaar is kan het aan de waslijn gehangen worden die in de hal komt te hangen. De Hasselbraam zal
hier hun kaarten ook aan hangen.

Bijlagen
Bijlage 1: aanmelding kindervakantieweek Haaren

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

