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Telefoon op school
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Wij merken dat steeds meer kinderen
met een telefoon naar school komen.
In principe mogen er geen mobiele telefoons mee
naar school worden genomen. Een uitzondering wordt
gemaakt voor kinderen die een stuk alleen moet
fietsen naar school of huis.
De afspraak is dan dat kinderen, als ze op schoolplein
zijn aangekomen, deze telefoon uitzetten tot na
schooltijd. Het meenemen van een telefoon naar
school is op eigen verantwoordelijkheid. In de klas
levert uw zoon of dochter deze in bij de leerkracht.

De landelijke IEP toets voor groep 8 staat gepland op
16 en 17 april a.s. Op deze data wordt ook de
drempeltest in groep 7 afgenomen. De data op de
jaarkalender van de KlimOp, 15 en 16 april, moeten
dus veranderd worden naar 16 en 17 april.
Voor alle kinderen wordt een leerlingvolgsysteem in
Parnassys bijgehouden. Het leerlingvolgsysteem is
een programma dat inzicht geeft in de ontwikkeling
van de kinderen. In een LVS voert de leerkracht
methodegebonden- en CITOtoetsresultaten in. Maar
het gaat niet alleen om toetsresultaten, ook andere
informatie, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling
komt erin te staan. Door te kijken naar het LVS, de
Entreetoets en attitude hebben wij voldoende
informatie om een Voorlopig Advies voor het
Voortgezet Onderwijs te kunnen formuleren voor een
kind in groep 8.

Uitnodiging
Van Haestrechtcollege, organiseert samen de
basisscholen in Kaatsheuvel op 21 november een
Theateravond over Social media & jongeren.
Joep van der Weide, mediacoach Bibliotheek Midden
Brabant en acteurs van Heldertheater geven een kijkje
in de online wereld van
jongeren. Zij gaan in op de vragen als:
 Wat spookt mijn kind uit op social media?
 Wat moet ik daarmee als opvoeder?
 Hoe help ik mijn kind zich online veilig te
gedragen?
Opvoeders van kinderen in de leeftijd 8 t/m 18 jaar en
overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd
voor deze theateravond!
Datum: woensdag 21 november
Tijd: 19.45 uur
Locatie: Van Haestrechtcollege,
Vossenbergselaan 8, Kaatsheuvel
Aanmelden voor de avond kan tot 16 november via
info@vanhaestrechtcollege.nl
Deelname is gratis.

In groep 7, wordt vanaf nu de Drempeltest i.p.v. de
Entreetoets afgenomen. We hebben hiervoor gekozen
omdat de motivatie en attitude in deze test ook wordt
onderzocht.
In groep 8 wordt net als vorig jaar de IEP-toets
afgenomen.
Daarnaast willen wij niet te veel
verschillende soorten toetsen afnemen.
Daarom hebben wij ervoor gekozen dat de proefcito,
die gepland stond op 13, 14 en 15 november a.s. komt
te vervallen.
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KlimOp uitgekozen voor aanbieden
leskist "Het Witte kasteel"
De gemeente Loon Op Zand viert in 2019 haar 750
jarig bestaan. Vanuit de organisatie;
“750 jaar Heerlijkheid/gemeente Loon op Zand” is de
Leskist Het Witte Kasteel
mogelijk gemaakt. Hiervoor
is samengewerkt met de
Heemkundekring
Stuipzand en de nodige
vrijwilligers.
In het kader van de
voorbereidingen op het
jubileumjaar 2019 (750 jaar)
wordt de leskist ‘Het Witte kasteel’ aangeboden aan
het basisonderwijs. De leskist bevat lessen over het
leven in en om Het Witte kasteel ten tijde van de
Middeleeuwen. Van alle scholen in de gemeente is
onze school gekozen om de leskist aan te bieden. Dit
zal gebeuren op dinsdag 6 november aan de kinderen
van groep 7-8. Hierbij zullen o.a. de wethouder van
Cultuur en de voorzitter van 750 jaar
Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand aanwezig
zijn. Het Brabants Dagblad zal verslag uitbrengen over
deze gebeurtenis.

Sinterklaas op school
Als alles goed gaat zal Sinterklaas op 17
november weer aankomen in
Nederland. Op maandag 12 november
starten de uitzendingen van het
Sinterklaasjournaal. We zijn nu al
benieuwd hoe de reis van Sinterklaas
zal verlopen.
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 woensdag 5 december om half negen onze
school bezoeken.
Alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes zijn
natuurlijk van harte welkom om op het
schoolplein om 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 en in
de klassen alleen met de kinderen van de school te
vieren. Dit jaar vieren we met alle groepen, dus óók bij
de groepen 1-2 het klassenbezoek dus alleen met de
kinderen van de groep.
We gaan natuurlijk dit jaar ook een schoentje
zetten. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen
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hiervoor hun gymschoen gebruiken. Voor de groepen
1-2 bedenken de juffen een leuke oplossing, zodat er
geen losse schoen mee naar school hoeft en de
kinderen toch iets lekkers van Sint krijgen.
De kinderen van de groep 5 t/m 8 zullen op woensdag
5 december hun surprise-ochtend houden. Maandag
19 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 wederom op een leuk Sinterklaasfeest
voor al onze leerlingen.
Werkgroep Sinterklaas

Leerlingenraad stelt zich voor:
Ook dit jaar is er een leerlingenraad gekozen op onze
school. De raad, die zo'n vier keer per schooljaar
bijeen komt, wordt gevormd door kinderen uit de
groepen 5 t/m 8. Tijdens de bijeenkomsten van de
leerlingenraad worden onderwerpen besproken die
door de kinderen zelf of door school worden
ingebracht. Dit kan variëren van het kenbaar maken
van wensen met betrekking tot de speelplaats, tot
evalueren van activiteiten en lesmethodes.
De kinderen die dit jaar in de raad zitten stellen zich
graag aan u voor:
groep 8: Vera en Jeovani
Ik ben Vera. Ik ben twaalf jaar en ik zit in groep 8. Mijn
hobbies zijn dansen en buiten spelen. Ik vind het leuk
om in de leerlingenraad te zitten omdat ik heel erg
van bespreken houd.
Ik heet Jeovani. Ik zit in groep 8. Mijn hobby is voetbal.
Ik wou in de leerlingenraad omdat ik de school beter
wil maken en ik had het al een keer eerder gedaan.
Toen was het leuk.
groep 7: Luna en Dani
Ik ben Dani en ik zit in groep 7. Ik vind voetbal en
gamen leuk. Ook vind ik het leuk om in de
leerlingenraad te zitten omdat ik dan veel dingen kan
bespreken met de klas.
Mijn naam is Luna. Ik ben 11 jaar. Mijn hobby's zijn
toneelspelen en streetdance. Ik zit in de
leerlingenraad, omdat ik mijn steentje bij wil dragen
voor school. Ik vind het leuk om dingen met de klas te
regelen voor school. Ik hoop dat ik de school kan
helpen om het voor alle kinderen leuker te maken.
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groep 6: Bluma en Jitse
Hallo, ik ben Bluma. Ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep
6. Ik vind het leuk om te knutselen, dansen en
hockeyen. Ik zit in de kinderraad omdat het mij leuk
lijkt om dingen te verbeteren op school.
Hallo, ik ben Jitse Matthijs. Ik zit in groep 6 en ik ben 9
jaar oud. Ik hou van quad rijden. Het lijkt mij leuk om
in de kinderraad te zitten.
groep 5: Djenna en Samuel.
Hallo, ik ben Djenna Ohorella. Ik zit in groep 5 en ik
ben 9 jaar oud. Ik hou van voetballen en van
buitenspelen. Ik zit in de kinderraad omdat het mij
leuk lijkt om dingen op school te verbeteren.
Hallo, ik ben Samuel Ekladyous en ik ben negen jaar. Ik
zit in groep 5. Ik hou van voetbal.
En ik wilde in de Kinderraad om dat dat me leuk leek.

Succesvolle ontruimingsoefening
Op dinsdag 9 oktober ging ’s ochtends het brandalarm
af. Binnen 4 minuten was de hele school ontruimd en
gecontroleerd! Complimenten voor de leerkrachten
en de leerlingen. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat
de ontruiming rustig en vlot verliep. Later dit
schooljaar wordt er nog een onaangekondigde
ontruiming gehouden.

Kunstencentrum naar Kaatsheuvel
Sinds kort kan er ook dans- en zangles worden gevolgd
in Kaatsheuvel.
Voor meer info kunt u in deze Nieuwsbrief kijken:
kunstencentrumwaalwijk

Om vast te noteren:
12 nov.: Studiedag, alle leerlingen vrij
5 dec.: Sinterklaasviering op school
6 dec.: Studiedag, alle leerlingen vrij

Berkenweetje door juf Marloes:
Wist je dat de berkenboom een lange geschiedenis
heeft? In de prehistorie (zo’n 48.000
jaar geleden) werd de schors gebruikt
om lijm van te maken en om een
vuurtje mee aan te maken. Van de
schors worden ook Kano’s gemaakt.
Het hout is heel licht, duurzaam en
waterafstotend. Dus wordt het in
sommige landen ook voor het dak
gebruikt, maar er kan meer mee
worden gedaan; je kent vast de
peperkoek-reclame al, waarbij ze
zoetstof uit de berk hebben gehaald.
Een veelzijdige boom dus.
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