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Op het moment van schrijven worden de dagen steeds korter en de tijd
dat het donker is steeds langer. De feestdagen komen eraan! Voorbereidingen voor Sinterklaas en het Kerstfeest zijn in volle gang. Dat is
mooi en hopelijk hebben de leerlingen straks een goede herinnering
erbij gekregen.
Dit schooljaar werken we aan de speerpunten “veilig pedagogisch klimaat” en een “doorgaande didactische leerlijn”. In de groepen is het
belangrijk dat er tijdens de komende schoolfeesten gezellig en veilig
toegaat. We hebben bijvoorbeeld afspraken over het gebruik van veilige feestversiering. Ook het gedrag van leerlingen in de groepen tijdens de vieringen verdient onze aandacht.
U kunt als ouder ook de normen en waarden met uw kind bespreken
die u tijdens de feestdagen hanteert. Basisschool Klim-Op heeft hierover ook kaders beschreven in het schoolplan en de schoolgids dat
bijvoorbeeld de Kerstdagen in het teken staan van de Rooms katholieke traditie.
Tot slot hoop ik dat uw kind(eren) de komende feestmaand een gezellige– en leerzame tijd op school hebben.
Met hartelijke groet,
Ab de Laater.

Interessante informatie:
•

11 t/m 15 november oudergesprekken tussenevaluatie

•

4 december sinterklaasviering

•

6 december mogen de
groepen 1 t/m 4 tussen
8.30 en 9.30u naar school

•

10 december nieuwsbrief 4

•

12 december kinderen ‘s
middags vrij

•

20 december kinderen hele
dag vrij
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Engels
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld stond, is er op vrijdag 1 november een visitatie geweest
door de directeur van Early Bird. Met trots kunnen we u melden dat de visitatie goed is verlopen.
Ze waren erg te spreken over de stappen die zijn gezet en het niveau van Engels binnen onze
school. We hebben voor de komende periode aandachtspunten meegekregen waar we als school
mee aan de slag kunnen. Over een paar jaar hopen we dan echt een erkende EarlyBird school te
zijn.
We zijn als team super trots op dit resultaat en zijn gemotiveerd om de komende tijd hier verder in te investeren, zodat we een erkende EarlyBird school
worden.

Social Schools
Sinds vorig schooljaar zijn we als school overgestapt naar een ander communicatiemiddel voor
ouders, genaamd: Social Schools.
Social Schools is een programma waarbij u als ouder berichten ontvangt, absentiemeldingen kan
invoeren, u de agenda van school in kunt zien en oudergesprekken kunt inplannen. Alle informatie
die de school verstrekt, gaat via dit programma. Het is dus van belang dat iedereen kan inloggen
op dit programma en u daarnaast regelmatig de berichten checkt.
Veel ouders zullen het misschien al weten, maar er is ook een app beschikbaar voor op uw telefoon of device. Deze app is te downloaden in de Appstore (Apple) en Playstore (Android). De app
is gangbaar en makkelijk te gebruiken.
Met deze link komt u bij een pagina met meer uitleg over de functies in de app.
We willen u vragen om absentiemeldingen altijd via Socials Schools door te geven aan de leerkracht. Deze komen altijd aan. Een telefonische melding wil nog al eens voor verwarring zorgen.
Daarnaast kunt u in de agenda alle activiteiten terug lezen. Schoolactiviteiten, maar ook groepsactiviteiten.
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Verkeer
Veel fietsende kinderen gaan al verlicht op pad. Maar soms wordt er toch zonder verlichting
gefietst. Veel voorkomende redenen? Kapotte verlichting en een lege batterij. Ook wordt wel
eens vergeten de verlichting aan te zetten of losse lampjes mee te nemen. Zonde! Daarom geven wij je 5 tips om verlicht te fietsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Zet je verlichting aan.
Controleer regelmatig of de fietsverlichting werkt.
Zorg voor reservelampjes en -batterijen.
Repareer je fietsverlichting snel.
Opvallende kleding en accessoires

Ook als voetganger ben je extra kwetsbaar als je niet goed zichtbaar bent in het donker. Daarom hebben wij ook voor hen een aantal tips op een rijtje gezet:
1.
2.

Ga voor opvallende kleding.
Val op met accessoires.

Sinterklaas
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas met zijn pieten weer aan het in het land! In de weken die volgen zal Sinterklaas een paar keer trakteren en waarbij rekening wordt gehouden
met verschillende allergieën van kinderen. Ook op de grote dag zelf zijn er speciale traktaties
voor deze kinderen. Ook dit jaar hebben we besloten om niet het Sinterklaasjournaal te volgen, maar de verhaallijn van Studio Pepernoot aan te houden.
Op woensdag 4 december zullen we de goedheiligman en zijn pieten op school ontvangen.
We zullen met alle kinderen op het plein hem welkom heten en daarna gaan de groepen 1 t/m
4 naar het Kloosterhof. De groepen 5 t/m 8 hebben surprises in de klas. In de loop van de ochtend krijgen alle klassen nog bezoek van de sint en/of pieten. Het belooft weer een spektakel
te worden.
We hopen dat de sint op 5 december alle kinderen thuis een bezoek
brengt. Daarom worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op vrijdag 6 december pas uiterlijk 9.30u in de klas verwacht. Natuurlijk zijn
de kinderen ook om 8.30u al welkom, de leerkracht is gewoon aanwezig in de groep.
Er breekt weer een spannende tijd aan…..
Groeten namens de werkgroep Sint.
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