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Het nieuwe schooljaar
Zoals u eerder deze week heeft kunnen lezen is de
groepsindeling rond en hebben we de
leerkrachten kunnen verdelen over de groepen.
Komend jaar gaan we als volgt werken:
groep

leerkrachten

dagen

groep 1-2

Gaike Heerens
Debbie Visser

ma-di-wo
do-vr

groep 3-4*

Nick Meenink
Esther Hebing

ma-di
wo-do-vr

groep 5-6*

Esmeralda Fischer
Nick Meenink

ma-di-vr
wo-do

groep 7

Kimberly Tieltjes
José Dekker

ma-wo-do-vr
di

groep 8

Eva Albers
Esmeralda Fischer

ma-di-vr
wo-do

28 juni 2018

afscheidsconcert in samenwerking met de
theatergroep Troef. Gedurende de hele dag wordt
er door de verschillende groepen een lied
ingestudeerd, om dit aan het einde van de
schooldag aan juf Mia te presenteren. U bent van
harte welkom om dit concert bij te wonen. De zaal
zal om 13:00 uur voor u geopend zijn. Het is voor
u misschien een mooie gelegenheid afscheid te
nemen van juf Mia.
In deze laatste week kunt u natuurlijk ook
afscheid nemen van de vertrekkende
leerkrachten.

Gevonden kleding
U heeft nog heel even de kans om te kijken of er
toevallig nog kleding van uw kind bij de ingang
van de groep 1 t/m 4 ligt. Volgende week gaat het
weg…..

Vakantierooster 2018-2019

*groep 3-4 en groep 5-6 krijgen ondersteuning
van juf Marije Smeets. Zij zal het komende jaar als
onderwijsassistent werkzaam zijn op de
Klimtoren. Vanuit het werkdrukakkoord hebben
we dit kunnen financieren. Welkom Marije!
(Vanuit het werkdrukakkoord heeft het team ook
gekozen voor een muziekleerkracht. We zijn in
gesprek met iemand die dat op onze school wil
gaan doen. We houden u op de hoogte!)
Daarnaast is Ingrid Derksen op dinsdag, woensdag
en vrijdag op school als intern begeleider.
Bob van der Veen is als directeur werkzaam op
maandag, dinsdag en donderdag. Tot de
Kerstvakantie ook 8 woensdagen.

Afscheid
Op donderdag 5 juli gaan we afscheid nemen van
juf Mia Wullink, dit doen we met een heus

Hieronder nogmaals het vakantierooster met als
aanvulling de studiedagen van komend schooljaar.
vakantie/
vrije dag
herfstvakantie

data

kerstvakantie

24 december t/m 4 januari

voorjaarsvakantie

4 maart t/m 8 maart

2e Paasdag

22 april

meivakantie

29 april t/m 10 mei

Hemelvaart

30 en 31 mei

2e Pinksterdag

10 juni

zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus

studiedagen

26 september (woe)
8 april (ma)
19 april (Goede vrijdag)
13 juni (don)

22 oktober t/m 26 oktober

U kunt het ook altijd op de website terug vinden.

Alvast twee belangrijke data om in uw agenda
te zetten:
-

-

Informatieavond voor alle ouders in alle
groepen op dinsdag 11 september om
19.00 uur
Schoolfotograaf op dinsdag 11 september

ROE-methode groep 6
In april is er in groep 6 een start gemaakt met het
ROE-traject. Een methode die een groep meer
structuur en regels moet brengen. Om te zorgen
voor continuïteit, is er voor gekozen dit ook met
de start van het nieuwe schooljaar voort te
zetten. Omdat we merken dat het de groep in zijn
geheel goed doet, willen we het traject ook in
gaan zetten in groep 8. Na de zomervakantie
informeren we u hier nader over.
Regels afspreken
Oefenen van afgesproken gedrag
Evalueren

Kermiswagens
Natuurlijk wil groep 1-2-3 dit jaar weer meedoen
met de kermisoptocht. Wie van u wil helpen met
het bouwen/aankleden van de wagens? Er wordt
meteen in de eerste week gestart met bouwen.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de
ouderraad Patricia Hulsman:
patriciahulsman@hotmail.com of 06-46050067

Schoolbibliotheek



De kinderen van groep 8 moeten op
woensdag 4 juli hun bibliotheekboeken
inleveren
Voor de andere kinderen is op woensdag
11 juli de laatste uitleenmogelijkheid voor
de zomervakantie

TIP!: De vakantiebieb -app

Heel veel dank aan Carole en de andere
helpers voor hun werk in het afgelopen jaar!!
Dankzij jullie loopt het nog steeds geweldig!

Missie / visie
Zoals u wellicht nog weet, zijn we de afgelopen
maanden druk geweest met het herijken van onze
missie en visie. We kunnen concluderen, dat de
dingen die we doen, nog steeds passen bij onze
visie. Wel hebben we kleine aanpassingen gedaan
aan de tekst en is onze visie weer actueel.
Hieronder onze nieuwe (herijkte) visie:
Veilig, geborgen en ruimte
We creëren samen met de leerlingen een veilige
sfeer waarin iedereen zich geborgen en gezien
voelt. Daarnaast is het onze taak om voor de
kinderen een omgeving te creëren die hen ruimte
biedt om zich te ontwikkelen en zich zo op de
toekomst voor te bereiden.
Betrokken, inspirerend en ondernemend
We willen kinderen leren een ondernemende en
onderzoekende houding te ontwikkelen, waarbij
zij zich vanuit hun eigen talenten kunnen
ontplooien en oog hebben voor de talenten van
andere kinderen. Als team geven we hierin het
voorbeeld.
Dit geven we vorm in een leerrijke, stimulerende
en betekenisvolle omgeving.
Verantwoordelijk, respectvol en zelfstandig
We leren de leerlingen verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen handelen, zodat ze
uitgroeien tot zelfstandige burgers die respectvol
met elkaar en hun omgeving omgaan. Zo leveren
zij hun bijdrage aan de samenleving.
Onderwijs
Om onze doelen te kunnen realiseren, werken we
samen met ouders en kinderen. Ieder vanuit zijn
eigen rol.

Agenda
maandag 2 juli

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

woensdag 4 juli

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

zaterdag 7 juli

opbouwen in het
Dorpshuis voor de musical

maandag 9 juli

19.00 uur doorloop van de
musical

dinsdag 10 juli

musical voor groep 1-7
19.00 uur musical en
afscheid van groep 8

woensdag 11 juli

groep 8 opruimen, om
10.30 uur begint hun
zomervakantie

donderdag 12 juli

doorschuifdag

vrijdag13 juli

laatste schooldag 12:30
uur uit.

zaterdag 14 juli

afbreken / opruimen
decor musical

Het volgende KlimtorenNieuws
komt uit in de laatste schoolweek.

Bijlage: 2x Jeugdvereniging (brief kinderen en
ouders)

