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Beste ouders/verzorgers,
Maandag begint de een na laatste week van dit bijzondere schooljaar. In deze laatste twee weken
zijn er nog enkele activiteiten gepland, met name voor groep 8, die in een iets andere vorm zijn
gegoten vanwege de maatregelen van het RIVM. Dinsdag start het alternatieve kampprogramma
voor de kinderen van groep 8 met heel veel leuke activiteiten. Op 7 juli wordt de musical van
groep 8 in twee keer opgevoerd in den Domp voor ouders. Op 8 juli worden zij uitgezwaaid en
hebben zij ‘s avonds het traditionele gala, dat met een enkele aanpassing, gelukkig gewoon door
kan gaan. Op 6 juli stond de jaarlijkse poetsavond gepland met daarna een ouderborrel. We
hebben besloten om als team zelf te poetsen en de borrel is een drive-in (met de fiets, of te voet)
geworden. We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze aanpassingen toch een leuke
afsluiting van het schooljaar hebben voor groep 8 en vinden het fijn dat we ook ouders nog even
kunnen bedanken.
De laatste schooldag zal er niet worden gebrigadierd, zodat ouders de gelegenheid krijgen om
nog even persoonlijk afscheid te nemen van de leerkracht. We zorgen ervoor dat dat op de
speelplaats kan gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Welkom op de Klim-op
Deze maand zijn Simona en Jet nog gestart 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!

Maatregelen RIVM
Woensdagavond is bekend geworden dat er wederom versoepelingen zijn in de maatregelen van
het RIVM. We wachten even af hoe het protocol zal worden aangepast en zullen vervolgens met

jullie delen wat de aanpassingen betekenen voor kinderen en ouders van de Klim-op. Omdat er
met enige regelmaat aanpassingen zijn, zullen we het actuele protocol voor het basisonderwijs
ook op de website van de Klim-op plaatsen. U kunt ook altijd via de website de nieuwsbrieven
terugvinden.
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Naomi uit groep 7 jarig
Elin uit groep 5 jarig
Tycho uit groep 8a jarig
Maarten uit groep 2-3 jarig

27
28
29
30
1

za
zo
ma
di
wo

Jens uit groep 7 jarig
Milan uit groep 8b jarig
Demi uit groep 6 jarig
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Evy uit groep 1-2b jarig
Portfolio mee naar huis

musical groep 8

Maud uit groep 2-3 jarig
Nick uit groep 1-2 jarig
Joost uit groep 1-2b jarig
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Gala groep 8
Kennismakingsmoment in de nieuwe
groep
Geen brigadiers om 12.30
Laatste nieuwsbrief
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Jinthe uit groep 2-3 jarig
Robin uit groep 8b jarig
Thijs uit groep 4-5 jarig
Quinten uit groep 1-2a jarig
Vieve uit groep 2-3 jarig
Marit uit groep 1-2b jarig

ma 24 augustus beginnen we weer!

In de zomervakantie zijn veel kinderen jarig. Daarom noemen we ze ook alvast:

11 juli Lars en Djenabou
14 juli: Dieke en Guus
15 juli: Puk
16 juli: Juf Jeanette en Giel
18 juli: Juna, Lynn van H, Joppe, Silke en Duuk
21 juli: Tim en Boaz
22 juli: Sem
24 juli: Timo
25 juli: Harun en Inge
26 juli: Milan
1 augustus: Daan en Esje
3 augustus: Sam
8 augustus: Lana en Sen
9 augustus: Jesse
10 augustus: Juf Gemma, Martyna en Pepijn
11 augustus: Robine en Lise
13 augustus: Maya en Noud
16 augustus: Lars
17 augustus: Mirle, Demi en Hao Wu
20 augustus: Daantje
22 augustus: Juf Sandra en Lucas

Studiedagen 2020-2021
De vakanties voor komend schooljaar waren al eerder met u gedeeld. Hieronder vindt u de
studiedagen.
De vakanties en studiedagen zijn vanaf volgende week terug te vinden op de website en u
ontvangt voor het begin van het nieuwe schooljaar nog een infokalender.
Dinsdag 6 oktober 2020
Woensdag 25 november 2020
Vrijdag 22 januari 2021
Donderdag 18 maart 2021
Maandag 26 april 2021
Woensdag 7 juli 2021

Nieuws uit de groepen

Schoonmaak materialen groepen 1-2 en groep 2-3,
Zoals de meeste ouders weten is het einde van het schooljaar een drukke tijd. Daarom verzoeken
wij u vriendelijk ons hierbij een handje te helpen.
In de laatste week krijgt de klas een grote schoonmaakbeurt. Dit jaar doen wij dit zonder hulp van
ouders i.v.m. het coronavirus.
Wij willen vrijdag 3 juli a.s alle kinderen enkele werkjes mee naar huis geven om thuis te wassen
in een zacht sopje.
U kunt deze middag uw kind met het werkje op de afgesproken tijd buiten ophalen.
Uw kind staat bij de leerkracht op de vaste plaats. Graag op donderdag 2 juli een grote, stevige
boodschappentas voorzien van naam meegeven, dan kunnen wij deze voor jullie vullen.
Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking en zien de werkjes graag (goed droog) op
dinsdag 7 juli ’s morgens weer terug op school. Eerder niet, omdat de klas dan nog niet gepoetst
is.
Puzzels zien we graag gemaakt retour.
Alvast bedankt!!!
Leerkrachten groep 1-2 en groep 2-3

Verkeersbrigadiers gevraagd!
We hebben nog ouders nodig die zich willen inzetten om de kinderen veilig over te laten steken.
Welke ouders willen en kunnen volgend schooljaar brigadieren? Graag opgeven bij Anita van
Baast: r.v.baast@ziggo.nl

Indeling groepen 2020-2021
In de bijlage vindt u de namenlijsten (alleen voornaam) voor volgend schooljaar. De volledige
groep is ook terug te vinden in het ouderportaal. Vanaf komend schooljaar gaan we de nieuwe
vierjarigen twee keer per jaar indelen. Op deze manier kunnen we nog beter zorgen voor een
evenredige verdeling in de kleutergroepen. Vandaag krijgt u de namenlijst tot en met december.

Eind november worden de nieuwe vierjarigen ingedeeld die na de kerstvakantie starten tot aan
het einde van het schooljaar. U ontvangt voor de kerstvakantie een nieuwe namenlijst.

Personeel
Zoals u kunt zien op de bijgevoegde kaart met foto’s van de teamleden, staat Nils van Lierop er
niet meer bij volgend schooljaar. Wij hebben volgend jaar iets minder formatie dan dit schooljaar,
waardoor we afscheid moeten nemen van Nils. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de
Roald Dahl in Sint Michielsgestel. Wij gaan hem, en zijn gymlessen, missen.

Wenmoment/doorschuifmoment
Op vrijdag 10 juli van 8.45 tot 10.15 is het wenmoment voor alle kinderen in de nieuwe groep en
met de nieuwe leerkracht. Ook de nieuwe kleuters en kinderen die verhuizen zijn daarbij (zo
mogelijk) aanwezig. Zij ontvangen daarvoor apart een uitnodiging.

Facultatieve kind-oudergesprekken
In deze laatste weken is ruimte voor facultatieve kind-oudergesprekken. U kunt zelf contact
opnemen met de leerkracht van uw kind om daarvoor een afspraak te maken, wanneer u nog
graag een gesprek wilt. De leerkracht zal zelf contact met u opnemen, op heeft dat al gedaan,
wanneer hij/zij graag nog een gesprek met u heeft.

PARRO
Vanaf augustus gaan we de app PARRO, die we inzetten voor het plannen van de kindoudergesprekken, ook
inzetten ter vervanging
van klasbord en worden de
nieuwsbrieven via PARRO
verstuurd. We willen de
communicatie graag zo
goed mogelijk
stroomlijnen en zorgen
dat alles, voor zover
mogelijk, op één plaats te
vinden is. Het ligt dan voor de hand om PARRO te gebruiken, omdat deze een koppeling heeft
met ParnasSys en het ouderportaal en vele mogelijkheden biedt. Om te zorgen dat u alle
informatie kunt blijven ontvangen is het wel van belang dat u de app downloadt in de appstore of
de google playstore. Veel ouders hebben dit natuurlijk al gedaan vanwege de planning voor de
kind-oudergesprekken. Voor de kerstvakantie evalueren we het gebruik van PARRO en
afhankelijk van de ervaringen zullen we dan de communicatie via PARRO verder uitbreiden.
Uiteraard zorgen we ervoor dat u weet hoe alles werkt zodra we foto's binnen de afgeschermde
omgeving gaan plaatsen en nieuwsbrieven gaan sturen via PARRO.

Oudertevredenheidsonderzoek
Begin maart hebben alle ouders een link gekregen om een oudertevredenheidsonderzoek in te
vullen. Het aantal respondenten was helaas niet voldoende voor een representatieve uitslag.
Waarschijnlijk komt dit deels door de Corona periode. Volgend schooljaar zullen we daarom
opnieuw een enquête uitzetten om de tevredenheid te peilen.

Nieuws uit de omgeving
Zie bijlage van Il Grigio.

Maatregelen RIVM
Er zijn deze week weer een aantal versoepelingen in de maatregelen aangekondigd. Wij wachten
tot het protocol voor het basisonderwijs is aangepast (waarschijnlijk volgende week), voordat we
eventueel afspraken gaan aanpassen. Wij kunnen ons voorstellen dat u iet alle afspraken en
wijzigingen kunt bijhouden. Daarom zal er vanaf volgende week een linkje op de website komen
met daarin het protocol voor het basisonderwijs en eventueel schoolspecifieke afspraken.

Bijlagen
Bijlage 1: klassenlijsten schooljaar 2020-2021
Bijlage 2: oproep van Il Grigio
Bijlage 3: overzicht van de groepen en teamleden met foto’s

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

