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Thema: “circus en techniek”. 

De thema afsluitingen waren geweldig! De 

afsluitingen waren voor ieder wat wils: 
een film, toneelstuk, tentoonstelling, circus, 

enz. 

We zagen trotse kinderen en ouders in onze 
school. Wat hebben de kinderen weer veel 

geleerd.

 
 

“Verkeer” 
We hadden het thema nog niet afgesloten of we 

gingen weer direct over op onze “week van het 
verkeer”. Fietsen werden gecontroleerd, een 

parcours gereden op het schoolplein met de 
nodig bekeuringen, er werd gewandeld in de 

wijk, er werd gespeeld en geleerd en de dode 

hoek ontdekt bij een vrachtwagen.  

 
 

 

Onderwerpen: 
• Agenda 

• De app 

• Bedankt 

• Jaarplanning  

• Nieuwschooljaarsborrel 

• Gevonden voorwerpen 

 

• Nieuw rapport 

• Oudervereniging 

• Wenochtend 

• Poetsdag 

• Zomervakantie 

Agenda: 
21 juli getuigschriften groep 8 

16 juli wenochtend 

17 juli Schoonmaakdag 

19 juli 12:00 uur zomervakantie 

 

De app 

gehouden wilt worden van de laatste nieuwtjes in school, 
moet u deze app downloaden op uw telefoon. We zijn ook 

actief op Facebook en Instagram! 

 

Iedereen bedankt! 
Het was weer een mooi schooljaar. Al was deze 
niet altijd even makkelijk. We merken dat de 

druk op de kwaliteit van het onderwijs hoog is 

door het lerarentekort. Dit schooljaar hebben 
we de kinderen goed onderwijs kunnen blijven 

bieden. We hebben niet veel te maken gehad 

met uitval. Gelukkig kunnen we ook volgend 
schooljaar weer met een sterk team starten en 

zijn we overtuigd dat we met elkaar goed 
onderwijs kunnen blijven bieden. 

Goed onderwijs kunnen we alleen maar bieden 

in samenwerking met de kinderen en de 
ouders. We kunnen alle hulpouders (de 

voorleesouders, klassenouders, bieb-ouders, 
vervoer-ouders, luizenpluis-ouders, excursie-

ouders, gastlessen-ouders enz.) helaas niet 

afzonderlijk bedanken voor onze samenwerking. 
De laatste schooldag bedanken we daarom 

iedereen voor de fijne samenwerking door de 
kinderen een klein cadeautje te geven. 

Alle ouders bedankt voor de fijne 

samenwerking!   
 

Jaarplanning 2019-2010 
De jaarplanning met alle activiteiten, vakanties 

en studiedagen vindt u in de app en op onze 

website. Hierin zijn de laatste wijzigingen in 
opgenomen! 
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Nieuwschooljaarsborrel 
We gaan heerlijk genieten van de 
zomervakantie. Na de vakantie op dinsdag 10 

september hebben we een 

nieuwschooljaarsborrel. 
We starten om 16:00 uur 

met een open podium voor 
de kinderen (inschrijven via 

onze app). Marco vertelt om 

ongeveer 17:00 uur wat de 
plannen van het schooljaar 

zijn. De MR en OR stellen zich 
aan u voor. Daarna proosten 

we op een mooi en leerzaam 

jaar. U komt toch ook! 
 

Gevonden voorwerpen 
De afgelopen weken is er weer veel gevonden! 

Maandag ligt het allemaal uitgestald in de 

school en na maandag gaat het allemaal weg. 
Kijk dus nog even goed ertussen of er iets van 

uw kind erbij zit! 
 

Nieuw rapport 
Vanaf volgend schooljaar gaan we starten met 
een nieuw rapport. Het afgelopen jaar hebben 

we onderzoek gedaan naar wat voor soort 
rapport er bij onze school past. We hebben hier 

met het team en de ouders over gesproken en 

er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
verschillende leerlijnen binnen ons onderwijs. 

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat we 
overgaan op twee onderdelen: een rapport uit 

ons leerlingvolgsysteem en een portfolio. We 

willen dit stapsgewijs in gaan voeren en het 
rapport zal daarom gedurende het jaar nog in 

ontwikkeling zijn. We hopen daarmee samen 

met de kinderen een nieuw rapport neer te 
zetten waar het kind, de ouders en de school 

trots op kunnen zijn. We houden jullie op de 
hoogte! 

 

Oudervereniging 
Ha ouders, 

 
Hartverwarmende reacties kregen wij van jullie 

op t mooie Zomerfeest met Wakker-Wapper-

Machine. Wij wilden van deze gelegenheid 
gebruik maken om iedereen die bijgedragen 

heeft aan dit succes te bedanken. Dat is first 
and foremost de Zomerfeestcommissie die de 

afgelopen maanden het hele plan tot en met 

uitwerking in instructies voor de 11 
machinedeel-groepjes hebben uitgewerkt en op 

de dag zelf in goede banen heeft geleid. 

Slapeloze nachten, gepieker over t ideale feest, 
groot enthousiasme: waanzinnig bedankt!!! 

 
Daarnaast willen we het team van De Klim 

bedanken, dat onder bezielende leiding van de 

Bulderende Directeur en technische 
ondersteuning van steun en toeverlaat Jan 

Peter de kinderen heeft klaargestoomd en na de 
apotheose in de gezelligheid heeft gedeeld. De 

Klimband zorgde ouderwets voor een muzikaal 
hoogtepunt. 

 

Tenslotte, de Oudervereniging. Dat zijn wij dus 
niet als bestuur. Dat zijn wij allemaal, de 

ouders van De Klim. Met zn allen, via 

ouderbijdrage, op- en afbouwteam, 
sminckmasters, Zeeman-afstruiners op zoek 

naar een paars jongens tshirt, bakkampioenen, 
maaltijdversierders, fruitspiesers, 

gezelligheidsdieren, vroeg-van-werk-gaanders 

en proseccoslempers, met ons allen hebben wij 
dit feest versierd. Niet voor niets zei Marco na 

afloop: “Op zo'n dag ben ik trots dat ik op de 
Klim directeur mag zijn.” 

 

We kijken uit naar volgend jaar, 
Een hele mooie zomer, 

Het OV-bestuur 
 

Wenochtend 
Dinsdagochtend van 8:30 uur tot 10:00 uur 
gaan de kinderen bij hun nieuwe juf/meester 

wennen. De kinderen gaan ’s morgens direct 
naar hun nieuwe groep van volgend schooljaar. 

 

Poetsdag 
Woensdag 17 juli gaan we proberen de school 

spik en span te krijgen voor volgend schooljaar. 
De plinten, de kasten, de laatjes, de 

vensterbanken, het speelgoed enz. Alles 

verdient een sopje na intensief gebruik dit 
schooljaar. Vraag aan de leerkracht of er hulp 

nodig is. Neem een emmer en een doekje mee. 
Gezellig!   

 
 

Zomervakantie 
We hopen dat jullie, met jullie gezinnen, een 
hele fijn tijd hebben. Geniet van de mooie, 

waardevolle momenten met elkaar. We zien u 
en de kinderen graag weer uitgerust en vol 

energie maandag 2 september op school 

terug! 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Het team van OBS de Klim 
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