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Sinterklaas op de KlimOp
Woensdag is het weer zover! We gaan met heel
de KlimOp Sinterklaas en al zijn Pieten
verwelkomen. We hopen dat hij dit jaar weer
langs kan komen. Hij heeft al laten weten dat
hij deze ochtend voor ons vrijgehouden heeft
en we zijn in groep 1-2 al met alle kinderen wat
aan het oefenen voor het bezoek in de klas. In
groep 3-4 staan er ook al wat optredens
gepland! De kinderen van groep 5-6-7-8 helpen
Sint met het maken van surprises en
gedichten.
Nu maar hopen op droog
weer tijdens de aankomst.
En jongens en meisjes,
nog maar 1 nachtje slapen
en dan is het feest op school!
Juvans Training
Op maandag middag 28 januari start Juvans de
Power Kidzzz training. Een sociale
vaardigheidstraining voor kinderen van 9 tot 12
jaar met fysieke oefeningen en waarin de
ouders ook betrokken worden.
Dit programma leert kinderen:
* positief om te gaan met andere kinderen
* voor zichzelf op te komen
* niet weg te lopen voor lastige situaties
* minder bang te zijn
* weerbaarder te worden.
In de bijlage vind je de flyer met meer
informatie. Aanmelden kan tot 21 december bij
Suzan 0651866628 of Cindy 06-12054156
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Woordentrainer
In groep 7/8 proberen we het tempo van
woordlezen te verhogen.
Daarom lezen de kinderen 2 keer per
week op https://www.regenbooggorinchem.nl/woordentrainer/ in drie
snelheden woorden tijdens technisch lezen. Het
kost ongeveer 5 minuten tijd. Het is wenselijk
dat kinderen dit thuis ook een aantal keer per
week oefenen. De kinderen weten zelf op welk
niveau zij thuis kunnen oefenen. Daarnaast
blijft het natuurlijk belangrijk dat kinderen ook
thuis in leesboeken blijven lezen!
Koelkast voor de overblijvers
Voor de overblijvers is er voortaan een extra
koelkast. Deze staat naast de andere. Wanneer
u spullen naar binnen brengt, wilt u dit dan via
de hoofdingang doen? Wanneer kinderen zelf
het brood wegzetten, is het de bedoeling dat ze
weer direct naar buiten gaan en geen tassen
aan de kapstok gaan hangen.
Eindejaarsgroet
Het team van de Klimop wenst jullie allemaal
een fijne Sinterklaastijd, gezellige kerstdagen
en een mooie afsluiting van 2018 toe. Graag
zien we iedereen gezond en wel op 7 januari
terug op school. Fijne vakantie allemaal.
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KlimOp is goede doel bij emballage actie.
Albert Heijn start het nieuwe kalenderjaar met
een goede doelen actie voor alle scholen in
Kaatsheuvel.
Wanneer u uw lege flessen inlevert kunt u door
het indrukken van de goede doelen knop (gele
knop) op het emballageapparaat de opbrengst
van uw lege flessen doneren aan een van de
scholen. Elke school komt gedurende een
periode van 4 weken aan de beurt.
Onze school mag de actie starten. Van week 1
tot en met 4 (maandag 31 december tot en met
zondag 27 januari) zit de Klimop onder de gele
knop.
Spaar uw lege flessen na Kerst en Oud en
Nieuw dus even op en lever ze vanaf 31
december in bij Albert Heijn. De opbrengst
wordt door hen ook verdubbeld!
Met de opbrengst van de actie worden
leerspelletjes voor de groepen aangeschaft.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Lego, smart
games, puzzels etc..
Doet u ook mee? Namens alle kinderen alvast
hartelijk bedankt.
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van foto's/filmpjes en het plaatsen hiervan op
klasbord.
U als ouder/verzorger willen we nadrukkelijk
vragen het maken van foto's en filmpjes op
school zoveel mogelijk te beperken. Tijdens
vieringen zorgen wij er als school voor dat er
foto's gemaakt worden. Wanneer u toch foto's
maakt, bijvoorbeeld bij de verjaardag van uw
kind, beperk dit dan zoveel mogelijk tot uw
eigen kind. Tevens vragen wij u zorgvuldig om
te gaan met het delen van foto's op social
media, waarop ook andere kinderen staan. Niet
alle ouders/verzorgers willen foto's/filmpjes
van hun kind op social media. We vragen u dit
te respecteren.
Voor foto's die in opdracht van school in de
krant geplaatst worden is altijd toestemming
aan de ouders gevraagd. Wanneer een krant
foto's plaatst van een evenement waar we als
school aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de
Carnavalsoptocht, zijn we hier niet
verantwoordelijk voor. Dit komt doordat
dit onder evenementen valt en op de openbare
weg plaats vindt.
Naast bovengenoemde zaken brengt de AVGwetgeving nog meer veranderingen met zich
mee. We streven er naar hier zorgvuldig mee
om te gaan en u te informeren over zaken die
voor u van toepassing zijn.

Om vast te noteren:
Gevolgen privacywetgeving AVG
Sinds mei van dit jaar is de privacywetgeving
AVG van kracht. De gevolgen hiervan heeft u
waarschijnlijk inmiddels ook ervaren.
Voor ons als school heeft deze wetgeving de
nodige gevolgen. Zo mogen wij adres- en
telefoongegevens van de klasgenoten van uw
kinderen niet meer met u delen. Wanneer uw
kind af wil spreken zult u als ouders dus zelf
gegevens uit moeten wisselen.
Ook wat betreft het maken van foto's en
filmpjes is de regelgeving aangescherpt. Aan
het begin van het schooljaar is uw toestemming
gevraagd betreffende het maken

5 dec.: Sinterklaasviering op school
6 dec.: Studiedag, alle leerlingen vrij
22 jan.: studiemiddag

Berkenweetje door juf Marloes:
Wist je dat de berkenboom graag samenleeft met
bodemschimmels. Een daarvan is de Vliegenzwam. Deze
zal je in de herfst ook regelmatig tegen komen onder een
Berk.

2/2

