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Thema: “Cultuur en geloof” 
Het volgende thema na de voorjaarsvakantie 

tot aan de meivakantie  is: “Cultuur en Geloof”. 

In dit thema gaan we het hebben over de 
verschillenden culturen en geloven. We leren 

hoofdzaken over geestelijke stromingen die in 
de Nederlandse multiculturele samenleving een 

belangrijke rol spelen.  Wat zijn de kenmerken 

van een bepaald geloof? Welk feest hoort 
hierbij? Wat is er nodig om zo'n feest te 

organiseren? Waar komen de gebruiken 

vandaan? Wat is een multiculturele 
samenleving? Wat zijn de eetgewoontes bij een 

geloof of cultuur? In het thema is ook de 
landelijke week van de “Lentekriebels” 

verweven.  Kinderen maken vanaf de geboorte 

een seksuele ontwikkeling door en hebben al 
veel vragen over het thema. De school sluit met 

de lessen relationele en seksuele vorming aan 
op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste 

kennis en vaardigheden. Vragen genoeg om 

mee aan de slag te gaan. De start was al erg 
leuk met de verklede leerkrachten op het 

schoolplein. Zij beeldden een feest uit en de 
leerlingen moesten uitzoeken welk feest. 
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Agenda: 

20 mrt.              MR-vergadering 

22 mrt. Schoolvoetbal gr. 7 en 8 

29 mrt. Grote rekendag 
7 april Goede Vrijdag- studiedag-leerlingen vrij 

10 april Tweede Paasdag- vrij 

11 april Rondleiding nieuwe ouders 

17 en 19 april Eindtoets groep 8 

20 april Klimpodium 

21 april Koningsspelen en Grote Verjaardag 

22 april- 7 mei Meivakantie 

 

 
De app 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de laatste 

nieuwtjes in school, moet u onze app downloaden op uw 

telefoon. We zijn ook actief op Facebook en Instagram! 

 

Personeel 
Meester Eelco komt ons team op de dinsdagen 
versterken. Eelco was vorig schooljaar ook al 

werkzaam bij ons als leraarondersteuner en zal 

dit nu ook gaan doen. Eelco hoopt zijn opleiding 
aan de PABO volgend jaar af te ronden.   

 
Zaterdag 18 maart a.s. treedt Charlotte in het 

huwelijk met haar Bart. Gefeliciteerd Charlotte 

en heel veel geluk! 
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Muziekavond 

Wat was het 10 maart jl. 
een geweldige 

muziekavond. Vele 
ouders, leerlingen, 

collega’s en opa’s en 

oma’s kwamen luisteren 
en kijken naar de muzikale 

optredens van onze 
leerlingen.  

Zeker de moeite waard om 

dit nog een keertje te 
organiseren. Fay en de Kinderambassadeurs 

bedankt voor het organiseren! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Van het opgehaalde geld voor de entree hebben 
we een elektronisch drumstel gekocht voor in 

ons muzieklokaal. 

 

 
 
Kangoeroewedstrijd 
Deze week was de Kangoeroewedstrijd. 

Kinderen van groep 3 tot en met 8 waren in het 
muzieklokaal, de bieb of in het extra groep 8 

lokaal heel druk met hun rekenpuzzels. Wat 

werd er hard en geconcentreerd gewerkt. Er 
werd geknipt en geredeneerd. Wat fijn dat er 

genoeg ouders waren om te helpen. Dank 
daarvoor.  

De definitieve uitslag komt in mei. Voor ons 
hebben ze allemaal nu al gewonnen! 

 

 
 
Klankbordgroep ouders 
Afgelopen dinsdagavond hebben we met een 

aantal ouders een leuke en inspirerende sessie 
gehad over het koersplan van onze Stichting 

SPO-Utrecht. We hebben het gehad over 

openbaar onderwijs, inclusief onderwijs, 
autonomie, samenwerking, voortrekkersrol en 

solidariteit. De input van onze bijeenkomst zal 
ons bestuur, samen met alle directeuren van 

onze stichting, gebruiken om het koersplan van 

2023-2027 te schrijven. 
Zodra het koersplan klaar is, gaan we ons eigen 

schoolplan voor de komende vier jaar schrijven. 
Er zal dan zeker weer een oproep komen aan 

de ouders om hiervoor input te geven. 

 

Schoolvoetbal 
Het was afgelopen woensdagmiddag heerlijk 
weer om te voetballen. De meisjes en jongens 

van groep 5 en 6 deden dat dan ook op de 

velden van DVSU. Er werd heerlijk en sportief 
gevoetbald. Ze hebben in twee poules 

gevoetbald en beide keren zijn ze tweede 
geworden. Een geweldige prestatie, maar 

vooral een heerlijke middag gehad! Volgende 

week gaan de leerlingen van groep 7 en 8 laten 
zien hoe sportief we zijn op OBS Klim! 

 
Grote Rekendag 
Woensdag 29 maart a.s. staat de hele ochtend 

in alle groepen in het teken van de Grote 
Rekendag. De Grote Rekendag richt zich op de 

basisschool en beoogt te laten zien dat 

leerlingen ook in het reken-wiskundeonderwijs 
op onderzoek kunnen gaan. Het thema van 

deze dag is: “De Afvalparade”. 



De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende 
reken-wiskundeopdrachten, 

deze keer rond het 
ontstaan van afval en het 

hergebruiken en 

verminderen van afval. 
Allerlei reken-wiskundige 

vaardigheden komen aan 

bod. Ook wordt op een 
creatieve manier iets moois 

van afval gemaakt. 
 

De Grote Verjaardag en Koningsspelen 
Vrijdag 21 april, de dag voor de meivakantie, 

hopen we op heerlijk zonnig weer. We vieren in 

de ochtend dan alle verjaardagen van het team 
van onze school. Vanaf ongeveer 11:00 uur 

gaan we onze sportieve kwaliteiten laten zien 

met de activiteiten van de Koningsspelen. 
Groep 3 t/m 8 zal dat doen op de sportvelden 

van DVSU en de kleuters op ons eigen 
schoolplein. Alle leerlingen eten deze dag 

met elkaar en we zijn allemaal om 14:00 

uur uit.  
Verdere informatie volgt nog. 
 

Voedselbosje 

OBS de Klim heeft sinds vrijdag 10 februari een 
Voedselbosje. Leerlingen van groep 6 plantten 

samen met IVN Natuureducatie het bosje op 

hun plein. Samen met de leerlingen openden 
Linda Voortman, wethouder van de gemeente 

Utrecht en Marco Murk, directeur van OBS De 
Klim, het Voedselbosje. Beiden zijn blij met het 

initiatief in Utrecht en vinden vergroening van 

de speelomgeving belangrijk.   
 

Lekker en leerzaam  

Het Voedselbosje is een klein bosje waar 30 
verschillende soorten planten groeien en waar 

je van kunt eten: bomen, struiken, kruiden, 
klimplanten en bodembedekkers. Door het 

Voedselbosje leren kinderen op een uitdagende 

en vernieuwende manier waar hun voedsel 
vandaan komt. Ze ontdekken hoe verschillende 

planten smaken en welke delen je ervan kunt 
eten. Zo kun je vruchten plukken, maar er 

groeien ook eetbare bloemen en bladeren. Bij 

het bosje hoort ook educatiemateriaal, waar de 
OBS de Klim zelf mee aan de slag gaat.   

 

De oudervereniging 
Hallo ouders en verzorgers, 

We gaan weer een feestelijke periode 

tegemoet! Wat komt er allemaal aan? 

 
- Grote verjaardag (vrijdag 21 april) 

- Eid al Fitr (vrijdag 12 mei) 

- Avondvierdaagse (week van 22 mei) 

- Zomerfeest (woensdag 21 juni) 

Lees hieronder wat de plannen zijn en waar we 

jullie hulp bij kunnen gebruiken: 

Grote verjaardag 

Tijdens de grote verjaardag vieren we alle 
verjaardagen van het personeel op school. Dit 

doen we onder andere door taarten voor ze te 
maken. Kan je lekker bakken of heb je een 

recept dat nooit mislukt en wil je een bijdrage 

leveren? Stuur een berichtje naar Lesley van de 

oudervereniging: lesley@ovdeklim.nl. 

Eid al Fitr 

We vieren samen op 12 mei het eind van de 
islamitische vastentijd ramadan. Komen jullie 

dit weer met zelfgemaakte hapjes vieren op het 
schoolplein (bij slecht weer in de Mixmax)? We 

zorgen samen met een groep enthousiaste 

ouders voor een feestelijke sfeer en leuke 

activiteiten. 

Avondvierdaagse 
Samen met Op Avontuur organiseren we dit 

jaar eindelijk weer een avondvierdaagse! We 

werken nog aan de laatste details, maar 
waarschijnlijk kunnen de kinderen van groep 3 

t/m 8 mee lopen. De A4D zal plaatsvinden van 
22 t/m 25 mei vanaf ongeveer 18.30 waarin we 

een rondje van grofweg 5 km wandelen vanaf 

ons eigen schoolplein. Op 25 mei maken we een 
korter rondje en sluiten we af met een feestje 

samen met Op Avontuur. Deelname bedraagt 

€2,50 per kind/ouder. 

Meer details volgen later, maar schrijf vooral de 

data alvast in je agenda! We hebben jullie hulp 
hard nodig om dit een succes te kunnen maken. 

Wil je helpen bij de organisatie? Laat het weten 

via info@ovdeklim.nl. Ook kunnen we niet 
zonder ouders die meelopen die week. Doe je 

mee?! 



Zomerfeest 
We sluiten het jaar ook dit jaar natuurlijk weer 

af met een spetterend zomerfeest. Wil je helpen 
bij de organisatie daarvan? We kunnen jouw 

ideeën en hulp goed gebruiken. Stuur je een 

mailtje naar info@ovdeklim.nl of spreek ons 

aan op het schoolplein! 

Tot slot: We kunnen deze feestelijke activiteiten 

organiseren doordat jullie de ouderbijdrage 
overmaken. Heb je dat nog niet gedaan? Kijk 

hier dan even hoe je dat alsnog kunt doen. 

Feestelijke groet, 

Yvonne, Dirk, Paul, Lucas, Lesley, Esther en 

Marlous 

Goed onderwijs maken wij samen met 
de GMR 
Beste ouders en collega’s, 

  
SPO Utrecht krijgt een nieuwe 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR). Met twaalf leden: zes ouders en zes 
personeelsleden. Tot en met 24 maart kun je je 

aanmelden. 
 

Wij hopen van harte dat héél veel ouders en 

collega’s zich hiervoor zullen aanmelden. Want 
in onze GMR kun je echt een steentje bijdragen 

aan de maatschappij. 

 
Wij nemen medezeggenschap serieus, bij SPO 

Utrecht. Want goed onderwijs maken we 
samen. Samen met ouders, samen met leraren 

en al onze medewerkers. En samen met al onze 

andere partners in de stad. 
  

Goed onderwijs betekent: kansen bieden aan 
alle kinderen. Onderwijspersoneel steunen. Dit 

is een belangrijke maatschappelijke taak. Een 

taak die wij als schoolbestuur graag uitvoeren 
in overleg met ouders en personeel. Daarvoor is 

de GMR belangrijk. 
  

We overleggen vier tot zes keer per jaar met de 

GMR. De GMR adviseert ons over beleid én kan 
zelf belangrijke kwesties inbrengen. De GMR 

heeft hetzelfde doel als wij: goed onderwijs 

bieden voor alle kinderen op alle scholen van 
SPO Utrecht. Hierbij vertegenwoordigt ze de 

belangen van ouders en personeel. 
  

Een sterke GMR kan echt verschil maken! 

Daarom hopen we dat tientallen enthousiaste 
ouders en collega’s zich uiterlijk 24 maart 2023 

aanmelden voor de nieuwe GMR. En we 
verheugen ons alvast op de kennismaking met 

onze nieuwe, sterke GMR, in juni 2023. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Anko van Hoepen en Anje-Margreet Woltjer 

College van Bestuur van SPO Utrecht 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Het team van OBS de Klim 
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