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Even Kennismaken!
Mijn naam is Sanne Beerens
en ik ben 17 jaar oud.
Ik woon in Sprang-Capelle en
volg de opleiding tot onderwijsassistent niveau 4 op ROCTilburg. Dit is mijn tweede jaar
van deze opleiding en ik heb
het erg naar mijn zin.
Ik loop bij jullie op school stage op maandag en
dinsdag. Dit is vanaf 24 oktober tot het einde
van het schooljaar. Ik heb heel erg veel zin om
stage te lopen omdat ik het leuk vind om dingen te leren; waar kun je dat nou beter doen
dan op een stage!
Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik graag
doorleren voor biologiedocent, dit is iets wat
mij al jaren interesseert en ik hoop dat dat mij
gaat lukken.
Mijn hobby’s zijn turnen en gezellig met vrienden wat afspreken. Ik turn bij Pro Patria in
Sprang-Capelle en ik geef hier ook turnles.
Naast mijn hobby’s werk ik ook nog, dit doe ik
bij tankstation Shell Beerens in Sprang-Capelle.
Fietsverlichtingsactie
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Zeker in de winterperiode. Daarom
organiseert de KlimOp het project
“Zichtbaarheid” van Veilig Verkeer Nederland.
Alle fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8
zullen dinsdagmiddag 14 november gecheckt
worden op verlichting en reflectie.
Het is de bedoeling dat uw kind die middag (en
overblijvers die dag) met de fiets naar school
komen. Deze controle zal plaatsvinden tijdens
de gymtijd. Gymkleding hoeft deze dag niet
meegenomen te worden. Groep 3-4 gaat wel
gewoon gymmen.

Op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de
Oudervereniging!
Eind van dit schooljaar zal onze penningmeester
Jessica van Wanrooij stoppen met haar werkzaamheden.
Wij zijn daarom opzoek naar iemand die het leuk
vindt om het van haar over te nemen. Het is hierbij
niet verplicht om bij de oudervereniging te komen.
Lijkt het je leuk om de oudervereniging wat werk uit
handen te nemen en ons te ondersteunen als penningmeester, laat het dan voor eind november weten aan één van de ov-leden of mail naar Ingrid,
directie@klimop-bs.nl.
Wil je eerst weten wat de penningmeesterfunctie
inhoudt, dan kun je mailen of bellen naar Jessica,
j.v.wanrooij@home.nl / 0416-282874.
Wij horen graag van jullie!
De oudervereniging

Sinterklaas op school
Als alles goed gaat zal Sinterklaas
op 18 november weer aankomen in
Nederland. Op maandag 13 november starten de uitzendingen van het
Sinterklaasjournaal. We zijn nu al benieuwd hoe de
reis van Sinterklaas zal verlopen.
Op donderdag 23 november gaan we met de groepen 1-2 en 3-4 naar het Sinterklaashuis in Waalwijk.
De groep 1-2 is misschien iets later dan 11.45 uur
terug op school. Houdt u daar rekening mee? In
principe is groep 3-4 om kwart over drie weer terug,
tenzij het programma in Waalwijk iets uitloopt.
Het is ons weer gelukt contact te leggen met de
schrijfpiet. Hij heeft ons laten weten dat Sinterklaas
weer zijn uiterste best zal doen om alle kinderen
van Nederland een bezoekje op school te brengen.
De kinderen van basisschool KlimOp wil hij zeker
weer graag ontmoeten.

Als het allemaal lukt, zal hij op vrijdag 1 december om half negen
onze school bezoeken. Let op: dit is anders dan op de kalender
staat vermeld!
Alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes zijn natuurlijk van
harte welkom om op het schoolplein met onze leerlingen deze
aankomst mee te beleven. Na half negen gaan de kinderen allemaal naar binnen. Zodra de kinderen hun jassen en tassen hebben
opgehangen, zullen zij naar de aula gaan om Sinterklaas van dichtbij te bekijken.
Het is de bedoeling om het samenzijn in de aula alleen met de
kinderen van de school te vieren. De ouders van onze kleuters zijn
van harte welkom om bij het klassenbezoek aanwezig te zijn. Voor
jongere broertjes en zusjes moet u even iets regelen.
Zij mogen er helaas niet bij zijn. U kunt na het binnenhalen op het schoolplein even buiten wachten.
Zodra Sint en de Pieten naar de aula zijn, kunt u in de
koffiekamer wachten tot het klassenbezoek begint.
Dit zal rond 9.15 uur zijn.
Wij willen u dringend verzoeken niet te filmen in de klas. Foto’s
maken is geen probleem.
Vanaf groep 3 vieren onze kinderen het Sinterklaasfeest in de klas
zonder ouders.
We gaan natuurlijk dit jaar ook een schoentje zetten. Dit zal gebeuren op vrijdag 17 november. Dit omdat de Sint op 18 november in ons land aankomt en wij benieuwd zijn of hij dan ook al in
Kaatsheuvel is. Alle kinderen kunnen hiervoor hun gymschoen
gebruiken.
De kinderen van de groep 5 t/m 8 zullen op vrijdag 1 december
hun surpriseochtend houden. Vrijdag 10 november zullen zij lootjes trekken. Net als vorig jaar moeten de kinderen zelf het cadeautje voor de surprise betalen. Het cadeautje mag 2,50 euro kosten.
We hopen op wederom een leuk Sinterklaasfeest voor al onze
leerlingen.
Werkgroep Sinterklaas

Kerstviering
Op donderdagavond 21 december wordt er
op basisschool KlimOp een kerstmarkt georganiseerd. De kinderen worden ’s avonds op
school verwacht. Daardoor is de gehele
school op donderdagmiddag vrij. Donderdagochtend wordt het normale lesprogramma gedraaid tot 11.45 u.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over de kerstviering.
Werkgroep Kerst

Belangrijke data
21 november: Schoen zetten
1 december: Aankomst Sinterklaas op school > 8.30 u. en
surprise
groep 5-8
5 december: Spreekuur GGD > 8.30-9.30u.
21 december: Kerstviering . 18.00-20.00 u.

