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Week van het pesten
In de hele school wordt deze week aandacht
besteed aan het voorkomen van pesten. In alle
groepen is met de kinderen samen het pestprotocol besproken en ondertekend. Daarnaast is in de bovenbouw de nadruk gelegd op
online pesten. De kinderen van de bovenbouw
krijgen deze week regels met betrekking tot
internetgebruik en sociale media mee naar
huis om zelf te ondertekenen en te laten ondertekenen door hun ouders. Op deze manier
willen verkeerd internetgebruik en pesten op
sociale media voorkomen.
De interne vertrouwenscontactpersonen, juf
Marjon en juf Ingrid hebben deze week een
informatierondje langs de klassen gemaakt. Zij
hebben met de kinderen besproken hoe je
kunt reageren in situaties die niet gewenst zijn
en dat ze altijd bij één van hen terecht kunnen
wanneer dit nodig is.

Kinderpostzegels
Op woensdag 27
september gaan
groep 7-8 op pad
met de Kinderpostzegels. Daarom zijn zij al uit om 12.00 uur.

Stagiaire onderwijsassistente groep 1/2
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf aan jullie allen voor te stellen.
Mijn naam is Yolette Versteegh-Gassant. Ik ben
24 jaar oud. Ik ben bijna 4 jaar getrouwd en ik
heb 2 kleine kindjes, een zoon van 2,5 jaar en
een dochter van 10,5 maand oud.
Ik studeer voor onderwijsassistent op het Vitalis College in Breda en ben nu met mijn laatste
jaar bezig. Ik vind het super leuk dat ik hier
stage kan lopen, omdat er gelijk een goede
sfeer was.

Het is mijn passie om met kinderen te werken en ik
hoop tijdens mijn stage op deze school veel te leren. In mijn vrije tijd ben ik aan het zingen, dansen,
haken en doe ik creatieve dingen. Daarnaast besteed ik veel tijd aan mijn gezin. Ik zie uit naar een
leuk en leerzaam jaar.
Even voorstellen
Vanaf dit jaar ben ik, Marloes
Baelemans, op maandagmiddag op school aanwezig. Ik
werk al 9 jaar op Basisschool
Theresia en verzorg daar de
administratie en wat andere taken. Al een paar jaar
ben ik op de achtergrond voor de KlimOp werkzaam
om de administratie bij te houden, maar nu ben ik
dus in levende lijve aanwezig op maandagmiddag.
Ik ben 41, geschoold internationaal directiesecretaresse en heb de lerarenopleiding tot het 3e
jaar volbracht en ben dus ook nog leerkrachtondersteuner. Ook heb ik een EHBO-diploma. Mijn man
Marco en ik hebben 2 zonen van nu 12 en 16 jaar. Ik
woon in Waalwijk, houd van oude auto’s, knutselen
en van het maken van taarten.
Misschien tot ziens.
Voorlichtingsavond groep 7-8 eens per 2 jaar
Zoals voorgaande jaren wordt er woensdagavond
25 oktober a.s. een voorlichtingsavond georganiseerd over het Voortgezet Onderwijs om 19.00 uur.
Gezien de combinatiegroepen zal deze avond een
keer per twee jaren worden georganiseerd, dus niet
elk schooljaar.
Wij zullen u de belangrijkste informatie geven over
de aanloop naar en de aanmelding op een school
van het Voortgezet Onderwijs. Aansluitend zal Dhr.
V. Goossen, directeur van het van Haestrechtcollege
Kaatsheuvel, onafhankelijke informatie geven over
de richtingen van het Voortgezet Onderwijs.
We hopen u woensdag 25 oktober te mogen ontvangen in het lokaal van groep 7/8 op de KlimOp.

Even voorstellen: de leerlingenraad….

Kinderboekenweek 2017
Dit jaar is de landelijke Kinderboekenweek georganiseerd van
4 oktober t/m 13 oktober. Het thema is “Gruwelijk eng”.
Woensdag 4 oktober openen wij de Kinderboekenweek. Alle
kinderen mogen dan verkleed als griezel of iets anders passend bij het thema naar school komen. Wanneer je thuis nog
“griezelige versiering” hebt mag je deze mee naar school
brengen om de aula in stijl aan te kleden.
Donderdag 12 oktober wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd, waarbij winnaars uit groep 4 t/m 8 tegen elkaar
strijden om de voorleeskampioenen van de school te worden.
Door een jury wordt een voorleeskampioen uit groep 4 t/m 6
en een voorleeskampioen uit groep 7/8 gekozen. Vooraf zullen er in de groep voorrondes gehouden worden, zodat alle
kinderen de kans krijgen hieraan te deelnemen.
Daarnaast zijn er voor elke groep ook workshops georganiseerd.
Vanzelfsprekend zal het lezen tijdens de Kinderboekenweek
extra centraal staan.

Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe leerlingen in
de leerlingenraad. Afgelopen week zijn er in de groepen
nieuwe vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad komt een aantal keren per jaar bij
een om te vergaderen over diverse onderwerpen. Dit
kunnen onderwerpen zijn die de kinderen belangrijk vinden evenals onderwerpen die het team graag met de
leerlingen wil bespreken. De leerlingen die dit jaar hun
groep vertegenwoordigen in de raad stellen zich graag
aan u voor.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 4 t/m 15
oktober is het
weer Kinderboekenweek. En dat
wordt Gruwelijk
eng! Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor
je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met
u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met
de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon
in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het
totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een
Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Hoi, mijn naam is Joshua van der Eerden. Ik ben 11 jaar
oud en ik zit in groep 7. Mijn hobby’s zijn judo en jiujitsu.
Ik zit ook op DJ-les en gitaarles. Ik heb me opgegeven
voor de leerlingenraad omdat ik graag mee wil beslissen
over dingen die met school te maken hebben. Ik hoop dat
we met de leerlingenraad leuke activiteiten kunnen noemen, die voor alle kinderen leuk zijn en ze daar gelukkiger
van worden.
Hallo, mijn naam is Viviënne. Ik ben 10 jaar oud en zit in
groep 7. Mijn hobby is zwemmen. Ik doe mee aan wedstrijdzwemmen en dit vind ik heel leuk om te doen. Ik zit
in de leerlingeraad omdat het me leuk lijkt om de meningen van klasgenoten te delen met de juffen. En om te
kijken of we dingen op school kunnen verbeteren. Ik hoop
dat heel veel kinderen school leuk vinden.
Hallo, ik ben Sven. Ik ben 12 jaar en zit in groep 8. Mijn
hobby’s zijn judo en toneelspelen. Ik heb me aangemeld
voor de leerlingenraad van de KlimOp omdat ik graag
meedenk met dingen die met school te maken hebben en
omdat ik dat graag wil bespreken met de andere kinderen van de leerlingenraad en de andere kinderen uit
groep 8.

Ik hoop dat ik aan het einde van dit schooljaar de ideeën
van groep 8 heb overgebracht en we nieuwe dingen hebben georganiseerd.
Hallo, ik ben Machela. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8.
Mijn hobby’s zijn turnen en voetballen. Ik heb me aangemeld voor de leerlingenraad van de Klimop omdat ik
graag over dingen wil meedenken en deze wil bespreken.
Het lijkt me het leukst om over de feesten mee te denken
en hoe we die dan gaan vieren op school. Ik heb er erg
veel zin in!
Hoi, ik ben Amber. Ik zit in groep 5. Ik ben 8 jaar. Ik zit op
paardrijden, ballet en streetdance. Ik ben heel blij dat ik
in de leerlingenraad mag, omdat ik het erg leuk vind.
Hoi ik ben Jayden. Ik zit in groep 5 en ik ben 8 jaar oud. Ik
hou heel erg voetballen. Ik vind het heel leuk om in de
leerlingenraad te zitten omdat je dan dingen mag bedenken voor de school.
Hoi ik ben Yanoe. Ik zit in groep 6. Ik ben 9 jaar. Ik voetbal
graag en ik zit op scouting.
Ik ben blij dat ik in de leerlingenraad zit omdat ik mee
mag beslissen over nieuwe dingen.
Hoi ik ben Jesse. Ik zit in groep 6. Ik ben 10 jaar. Ik heb 2
broers, die heten Sven en Janiek. Ik zit op scouting. Ik wil
al heel lang in de leerlingenraad omdat het mij erg leuk
leek.

JUMBO-actie
Vanaf 4 oktober krijgt u bij aankoop van 10 euro aan
boodschappen een ‘schoolpunt’. Door deze code op internet in te voeren (of via een app) bij onze school kunnen we sparen voor schoolspullen zoals een buitenspeelpakket. U kunt de punten ook achterlaten bij onze inzamelpaal op school of in de Jumbo zelf. Vorig jaar hebben
we hier ook aan meegedaan en dat leverde een aantal
mooie spullen op.

Belangrijke data
26 september: 8.30-9.30 inloopspreekuur GGD
MR vergadering
4 oktober: Start Kinderboekenweek
5 oktober: school gesloten i.v.m . deelname landelijke
stakingsdag, alle kinderen zijn vrij

