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Interessante informatie:


16/17 november verkeershinder op parkeerplaats
i.v.m. concert



20—23 november Oudergesprekken



4 december Sinterklaasviering



21 december Kerstviering



22 december start Kerstvakantie



8 januari start de school
weer
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Rapporten en meekijken in de resultaten
van uw kind(eren)
U bent hierover al geïnformeerd middels een brief. We willen het
ook hier nogmaals onder uw aandacht brengen.
Dit schooljaar krijgen de kinderen twee rapporten, in februari en
in juli, met aansluitend rapportgesprekken.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen, vanwege andere meetmomenten, eind januari hun eerste rapport. De gesprekken zijn in februari. Het tweede rapport is gelijk met de rest van de school in
juli.
Daarnaast zijn er in november 10-minuten gesprekken met de leerkracht om de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken.

U heeft via de mail de inloggegevens ontvangen om in Parnassys
de resultaten van uw zoon/dochter te bekijken. U kunt dan de resultaten van de methode- en niet methode gebonden toetsen van
uw eigen kind(eren) inzien. Methode gebonden toetsen zijn de
toetsen die wij bij ons op school afnemen omdat we met die methodes werken. De niet methode gebonden toetsen zijn de cito toetsen
die in januari/februari en mei/juni afgenomen worden.
Wij willen hierbij ook nogmaals vermelden dat u niet meteen aan
de bel trekt als er een onvoldoende staat. Op school wordt op een
onvoldoende bij een toets bij onze leerlingen altijd actie ondernomen, in de vorm van extra oefening, extra instructie, enz. U hoeft
zich hierover dus niet meteen zorgen te maken. Bij drie onvoldoendes achter elkaar voor één bepaald vakgebied zal de leerkracht
altijd zelf contact met u opnemen.
Het is ook niet de bedoeling dat u meteen om huiswerk vraagt als
er een onvoldoende staat; zoals eerder gezegd wordt hier op
school al voldoende aandacht aan besteed. Als het nodig is om
thuis extra te oefenen zal de leerkracht dit naar u en uw kind aangeven.
Wij hopen u op deze manier nog beter op de hoogte te houden van
de vorderingen van uw kind(eren).

Huiswerk
De ouders van de groepen 4 t/m 8 zijn via digiduif al op de hoogte gebracht van de veranderingen in het huiswerkbeleid voor dit schooljaar.
Kinderen hoeven geen huiswerk te maken en/of te leren in een vakantie.
Wel kan dit voorafgaand aan een vakantie meegegeven worden.
Groep 4 en 5
Geen huiswerk.
Individueel kan gekeken worden welke kinderen de ondersteuning van
een leerblad nodig hebben en met u als ouder kan dan de afspraak gemaakt worden om een leerblad mee te geven.
Groep 6
Leerwerk: Taal woordenschat (1x in de 4 weken)
Maakwerk: 1x per week 1 kantje van een A4 blad. Met daarop oefeningen
voor spelling/taal of rekenen
Groep 7
Leerwerk:
Taal woordenschat (1x in de 4 weken)
Engels (1x in de 6 weken)
Maakwerk: 1x per week 2 kantjes van een A4 blad. Met daarop oefeningen
voor: spelling/taal en rekenen
Het huiswerk staat vóór het weekend online, zodat de kinderen ruim de tijd
hebben om hun huiswerk af te maken. www.huiswerk-klimop.nl
Groep 8
Leerwerk:
Taal woordenschat (1x in de 4 weken)
Engels (1x in de 6 weken)
Maakwerk: 2x per week spelling/taal en 2x per week rekenen
Het huiswerk staat vóór het weekend online, zodat de kinderen ruim de tijd
hebben om hun huiswerk af te maken. www.huiswerk-klimop.nl
Het huiswerk in groep 8 wordt in de loop van het jaar aangepast aan het uitstroomniveau van de leerlingen.
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Mededelingen
Hoofdluiscontrole:
Groep 1/2 B is nog op zoek naar ondersteuning bij de hoofdluiscontrole. In deze
groep is 1 ouder die dit al op zich neemt, maar het is fijner als er een ouder bij
zou kunnen komen. Ook voor de rust in de groep. Want vier handen werken
sneller dan twee handen. Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen
met de groepsleerkracht.
Stagiaires:
Ook dit schooljaar zijn er een aantal stagiaires werkzaam op onze school. In de
komende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
Ouderbijdrage:
Mocht u het nog niet gelezen hebben in de schoolgids. Hierbij nog even een
reminder. De school vraagt elk schooljaar voor alle leerlingen een vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald door de MR in
samenspraak met de ouderraad. De ouderraad organiseert gedurende het
schooljaar verschillende activiteiten die worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, sportdag, schoolfeest
etc. De ouderraad dient aan het begin van het schooljaar een begroting in bij
de MR van de school. De MR stelt de begroting vast. De penningmeester van
de ouderraad legt tijdens de jaarvergadering financiële verantwoording af van
de besteding van deze gelden. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage € 25,00.
Voor de kinderen die tussen 1 januari en 1 juni instromen wordt voor het eerste
jaar de helft van de ouderbijdrage gevraagd. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL47RABO01229.31.092 t.n.v. Basisschool Klim-Op,
o.v.v. “ouderbijdrage” en de naam en groep van uw kind(eren).
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Appelpunten:
Albert Heijn heeft een gezonde actie waar we als school buitenspeelgoed mee
kunnen winnen. Van 20 november t/m 17 december zit er op elke ‘AH Elstar
Zak’ en ‘AH Zoete kleine appeltjes’ een spaarpunt. Knip deze uit en lever ze in
bij de juf of meester. Als we als school de meeste punten weten te sparen hebben we gewonnen en kunnen we samen nieuw speelgoed uitzoeken t.w.v. 250
euro.
Goedzak:
Veel kinderen hebben heel mooi speelgoed waar niet meer mee gespeeld
wordt. Er zijn ook kinderen in Nederland voor wie mooi speelgoed niet vanzelfsprekend is. Daar willen ze bij Albert Heijn graag iets aan doen. U kunt mooi
peelgoed, dat niet meer gebruikt wordt en nog in goede staat is, inleveren bij
Albert Heijn in een zak. De winkel zorgt ervoor dat het speelgoed goed terecht
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Jeugdverpleegkundige GGD
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Elke eerste dinsdag van de maand vanaf 8.30 tot 9.30 uur ben ik aanwezig op
school voor een inloop. U kunt dan dingen vragen over alles wat te maken
heeft met uw kind(eren). Dit kan gaan over lichamelijk ontwikkeling, pestgedrag, niet lekker in zijn/haar vel zitten, slapen, eten, puberteit, scheiding,
etc…
Kom gerust bij me binnen lopen als u graag heeft dat iemand even met u meedenkt!!
De volgende datum is:
5 december
(in de kalender staan de datums voor de komende maanden vermeld)
Als de dag of het tijdstip niet goed uitkomen, dan ben ik ook bereikbaar per
e-mail c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl of telefonisch 06-23481130.

Met vriendelijke groet,
Charlotte van Ham-Castenmiller
Jeugdverpleegkundige GGD West Brabant
Medewerker Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Woensdrecht
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First Lego League
Voor de leerlingen van groep 8 is de First Lego League al weer enig tijd
bezig. Door middel van sollicitatiebrieven konden de kinderen aantonen
waarom ze belangstelling hadden om deel uit te maken van het team dat dit
jaar onze school mag vertegenwoordigen. Er zaten dit jaar hele mooie, creatieve sollicitaties bij. Dat alleen al is super om te zien. 10 kinderen zijn
hard aan het werk met de opdrachten. De tafel met de missies staat al weken in het technieklokaal en inmiddels is de robot geprogrammeerd om de
missies uit te voeren. De presentatie over de creatieve invulling aan het onderwerp van dit jaar: Hydro Dynamics moet nog afgerond worden, maar
daar wordt hard aan gewerkt ook na schooltijd. Volgende week vrijdag is
het dan zo ver.
Wij wensen Nathan, Yoran, Femke, Milo, Niek, Jan, Maaike, Michelle,
Anouk en Tijana veel succes.

Verkeer
Praat samen met uw kind(eren) over waar je op moet letten als het gaat om
het verkeer in de herfst. Denk hierbij aan:

Als ik een capuchon op
zet, zie ik dan nog alles?


Waar moet je aan denken als je op de fiets gaat?


Waar heeft een automobilist last van?
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