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Agenda:

Thema: “Kleding in verschillende
culturen”
Wat is er weer hard gewerkt
aan dit thema. Op
verschillende manieren
hebben we geprobeerd het
thema op een goede en leuke
wijze af te sluiten. Zo hebben
veel groepen meegewerkt
aan een modeshow. Deze
modeshow was live te volgen
door de ouders. Groep 4
heeft een filmpje gemaakt
over de “making of” de
modeshow.
In de onderbouw hebben we
de verschillende sokkendag
gehad en groep 8 heeft het kerstspel opgevoerd
aan de kinderen en de ouders konden ook dit
weer live volgen.
We hebben genoten van dit thema. Het thema
is geëvalueerd en de eerste voorbereidingen
zijn genomen voor het volgend thema: “Red
ons planeet/ de ruimte in…”
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4 febr.
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Kerstvakantie
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MR-vergadering
Studiedag OB. Gr. 1 t/m 4 vrij
Studiedag Alle kinderen vrij
Rondleiding nieuwe ouders
Rapport/portfolio

De app
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van
de laatste nieuwtjes in school, moet u onze app
downloaden op uw telefoon. Hoe u kunt
inloggen staat onder het tegeltje informatieveel gestelde vragen.
We zijn ook actief op Facebook en Instagram!

Pandemie
Het jaar 2020 zal ik, en waarschijnlijk jullie ook,
niet gauw vergeten. Het jaar van de uitbraak
van de pandemie. Het jaar dat we elkaar niet
mochten knuffelen, aanraken, kussen. Het jaar
van de anderhalve meter. Het jaar dat we voor
het eerst op afstand les gingen geven.
Hopelijk kunnen we aan het eind van 2021
zeggen: “Herinner jij dat nog?“
Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om elkaar
te zien, te ontmoeten, elkaar te kunnen
troosten, feest te vieren, elkaar vast te kunnen
pakken. Ik hoop dat we dat met elkaar
vasthouden. Het gaat niet alleen om geld en
prestaties. Zonder de liefde van elkaar is dat
niets waard. Ik denk daarom ook aan de mooie
dingen die bij ons op school hebben plaats
gevonden. We hebben met de kinderen gewerkt
aan leuke thema’s, we hebben de blije
gezichtjes van de kinderen gezien na de
lockdown, we hebben de ondersteuning en
begeleiding gezien van de ouders (en mede
hierdoor geen onderwijsachterstanden), we
hebben genoten van de kinderdisco, de
stormbaan op het schoolplein, we hebben de
geboorte gevierd van Elias van Andrea, de
diplomering van Arthur, het 25 jarig
werkjubileum van Kerstin…….
Het zijn nog steeds bizarre tijden, maar laten
we de mooie dingen niet uit het oog verliezen!
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Personeel
Begin november is Andrea (juf van groep 6 en
4) teruggekomen van haar
zwangerschapsverlof. We hebben toen afscheid
genomen van onze invaller Jan Heine.
Ondertussen kregen we het heugelijke nieuws
dat de duo van juf Andrea, Nadine Hijne,
zwanger is van haar tweede kindje.
Gefeliciteerd! Als alles gaat, zoals het moet
gaan, zal Nadine eind maart met
zwangerschapsverlof gaan. De planning is dat
Suzanne Heuvelmans, een bekende
leerkracht van ons, komt invallen.
Na de kerstvakantie starten we ook met een
nieuwe kleutergroep erbij. De jongste kleuters
zullen hier de komende maanden instromen en
we gaan in januari kijken hoe we deze groep
kunnen aanvullen met jonge kleuters uit de
twee andere kleutergroepen.
We hebben hiervoor Myrthe de Vries fulltime
tot aan de zomervakantie benoemd.
Kerstin, onze intern begeleidster, was in
november jl. 25 jaar werkzaam in het
onderwijs. Dit hebben we uiteraard niet zomaar
voorbij laten gaan. Wij, het bestuur en de
kinderen hebben haar dinsdag 1 december jl. in
het zonnetje gezet. Alle groepen kregen van
Kerstin een boek voor in de klas. Wat een leuke
verrassing voor ons!

opvoeding, omgang met vriendjes en het leren
op school worden besproken. De ouders en het
kind kunnen zelf ook vragen stellen over
gedrag, opvoeding, ontwikkeling en
gezondheid.
De onderzoeken in groep 2, 5 en 7 worden
uitgevoerd door de jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en/of de assistente. De
jeugdverpleegkundige en de jeugdarts hebben
een beroepsgeheim. Alleen met toestemming
van de ouders/verzorgers vindt overleg plaats
met de school of andere instanties.
Het is voor ouders/verzorgers altijd mogelijk
om een afspraak te maken voor een onderzoek
of een gesprek bij de JGZ.
Door de coronamaatregelen kan het zijn dat het
gezondheidsonderzoek niet door gaat, dat het
via (beeld)bellen is uitgevoerd, of is uitgesteld.
Helaas moeten wij in deze tijden onze
werkwijze continu aanpassen. Wij houden u
hiervan op de hoogte.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
via telefoonnummer 030 – 286 33 00, optie 1,
of per e-mail jgzcpt@utrecht.nl
Kijk voor meer informatie over de
jeugdgezondheidszorg op
jeugdengezinutrecht.nl. Op deze site kunt u
zich ook opgeven voor gratis interactieve
Webinars voor ouders, met verschillende
onderwerpen zoals: “Hoe hou je het gezond en
gezellig aan tafel?”, “Slapen” en “Contact met
school: voor jou en je kind”.

Wellicht tot ziens of horens.
Vriendelijke groet,

JGZ
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn als Jeugdgezondheidszorg (JGZ) één
van de kernpartners van OBS de Klim, naast
Leerplicht, Samenwerkingsverband en het
Buurtteam.
Op deze school zijn Irene de Vos en Carolien
Verschure de jeugdverpleegkundigen en Nicole
de Ruijter is de jeugdarts. Wij werken in de wijk
Zuid.
De JGZ is gericht op het bevorderen van de
gezonde groei en ontwikkeling van kinderen op
Utrechtse scholen. Wij nodigen alle kinderen uit
groep 2, groep 5 en groep 7 van de basisschool
uit voor een preventief gezondheidsonderzoek.
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe het
kind zich ontwikkelt. Er wordt gekeken naar de
lengte, het gewicht, de oren en de ogen en er
wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Tijdens
het gesprek kunnen onderwerpen zoals

Carolien
Verschure

Irene de Vos

Nicole de
Ruijter

Schooljaar 2020-2021
1. De kinderen uit groep 5 en 7 worden
niet uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek en vindt er geen
screening plaats voor lengte en
gewicht. In deze periode ontvangen de
ouders van de kinderen uit groep 5 en 7
een brief waarin staat dat zij contact
kunnen opnemen met JGZ bij vragen.
Dan wordt er een afweging gemaakt of
de afspraak fysiek of via (beeld)bellen
ingepland wordt.

2. Het gezondheidsonderzoek groep 2 van
schooljaar 2020-2021, wordt voorlopig
uitgesteld. De wens is nog steeds om
deze kinderen fysiek te kunnen gaan
zien zodra de coronamaatregelen dit
toelaten.

Sinterklaas
Al in de eerste week na de aankomst van
Sinterklaas hadden wij onze schoen gezet.
Ecopiet zag toen al onze kleding in de klassen
en vroeg of we ook wat voor haar konden
ontwerpen. Daar is iedereen heel fanatiek mee
aan het werk gegaan. Piet kreeg hulp van
Maaike en Janneke, ouders van school, en zo
werd er een geweldig nieuw pak gemaakt!
Sommige ouders herkennen misschien zelfs wel
stoffen die zij hadden meegegeven.
Ecopiet was erg blij met haar nieuwe pak, maar
weet nog niet zeker of ze het volgend jaar weer
zou dragen, want ze viel wel erg op. Op de foto
kunnen jullie het 'moodboard' zien met de
ontwerpen en het pak.
Gelukkig was de quarantaine van Sinterklaas op
tijd opgeheven en kon hij was gewoon bij ons
komen. Het was een hele leuke gezellige
ochtend, waarbij Sint ruim tijd had voor alle
onderbouwkinderen en zelfs nog even de
prachtige surprises in de bovenbouw kon
bekijken.

boeken op alfabetische volgorde een stuk
makkelijker maken! Op onze hulpvraag hebben
ook veel ouders gereageerd, dus vanaf nu
wordt de bieb weer bemand. Dank jullie wel!
Ondertussen is de schoolbibliotheek opnieuw
ingericht met gescheiden werkplekken voor de
kinderen en is er een plekje gecreëerd om voor
te lezen aan kleine groepjes kinderen.

Onderwijs

Kinderboekenweek
bonnetjesspaaractie
Wat hebben jullie veel boeken gekocht in
oktober! We hebben samen voor €704,70 aan
boeken besteed bij de Utrechtse
Kinderboekwinkel en mogen nu voor €140,94
aan nieuwe boeken besteden. Dank jullie wel
allemaal!!

Schoolbibliotheek
Op dit moment worden de boeken opnieuw
gelabeld door Teresa, onze onderwijsassistente.
Er komt een duidelijke sticker op de kaft met
alleen de eerste letter van de achternaam van
de schrijver. Dit zal het terugplaatsen van de

Kinder-Ambassadeurs
De Kinderambassadeurs leren veel van de
workshops die zij volgen van Danny Dijkhuizen
van Kids4dreams.
Daarnaast hebben we het ook over praktische
zaken: speelgoed voor in de pauzes, een
brievenbus voor wensen, op- en aanmerkingen
van de kinderen, de organisatie van paarse
vrijdag enz.
De stem van de Kinderambassadeurs groeit in
de school.
Hieronder stellen ze zich kort voor:
Hoi,
Mijn naam is Gina. Ik vind het belangrijk dat
kinderen het fijn op school hebben. Daarom zit
ik bij de Kinderambassadeurs. Van deze school.
Ik vind dat je op school je veilig en blij moet
voelen. Ik hoop en probeer te zorgen dat
iedereen zich gelukkig voelt thuis en op school.

Dat je zin hebt in school. En dat je durft om
hulp te vragen als je wordt gepest.
Hallo! Ik ben Sarah en ik ben 9 jaar. Ik zit in
groep 6. Ik ben Kinderambassadeur geworden,
omdat ik wil dat eider kind zich veilig kan
voelen op school. Ik ben goed in het oplossen
van ruzies in pestsituaties. Ik vind het
belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en
met plezier naar school kan gaan. Ik wil dat
kinderen weten dat als er iets is wat ze niet
leuk vinden of iets dwars zitten en ze durven
het niet te zeggen tegen een volwassenen dat
die dat tegen mij kunnen zeggen tijdens of na
een ruzie of pestsituatie bij mij terecht kunnen.
Maar ook als ze iets willen weggen of vragen.
En het allerbelangrijkste vind ik dat er niet
wordt gepest. En zo min mogelijk ruzies worden
gemaakt. Ik ben ook kinderambassadeur
geworden omdat ik leuke activiteiten kan
verzinnen.
Hoi,
Ik ben Iris. Ik ben Kinderambassadeur, omdat
ik de school beter wil maken.
Hoi! Ik ben Koosje en ik ben 11 jaar. Ik zit in
groep 8 van de combinatieklas 7/8. Ik vind het
leuk om dingen te organiseren en kinderen te
helpen. Daarom zit bij de Kinderambassadeurs.
Ook vind ik het belangrijk dat kinderen zichzelf
kunnen zijn en bij mij terecht kunnen als ze een
probleem hebben of ergens mee zitten. Ik hoop
dat ik dit jaar kan laten weten dat kinderen bij
mij terecht kunnen en dat ik veel leuke dingen
kan organiseren voor de school.
Hallo ik ben Imke en ik zit in groep 8. Ik wou
graag bij de Kinderambassadeurs, omdat i wil
dat de school een fijne plak voor iedereen is en
dat niemand gepest wordt. Ik vind het ook leuk
om dingen te organiseren voor de hele school.
Ik hoop dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn
op school. We hebben nog plannen voor dingen
dat mensen hun problemen kwijt kunnen.
Groetjes Imke.
Hallo ik ben Nyama en zit in groep 8. Ik wou bij
de Kinderambassadeurs, omdat ik meet
aandacht wil voor transgender, lesbienne en
homofilie. We zijn daar nu ook al mee bezig,
doordat we bijvoorbeeld meedoen aan de
paarse vrijdag. Ik vind het ook belangrijk dat
we betere Engelse lessen krijgen, want we
beginnen in groep 7 en het lijkt me handig om
daar eerder aan te beginnen. Het is ook
belangrijk dat iedereen wordt geaccepteerd
zoals die is. Er wordt gelukkig niet veel gepest
op deze school, zover ik weet.
Hoi! Ik ben Aaf! Ik zit bij de
Kinderambasadeurs, omdat........

Ik vind het niet leuk als kinderen gepest
worden. Ik geef er veel aandacht aan. Groetjes
Aaf.
Hallo, ik ben Mace en wou bij de
Kinderambassadeurs horen, omdat ik wil niet
dat kinderen worden gepest en wil niet dat
meer kinderen daarmee gaan beginnen.
Groetjes Mace.
Hoi, ik ben Seb, ik ben 10 jaar oud en 28 kilo
zwaar. Ik wou bij de Kinderambassadeurs,
omdat ik dacht dat ik dan alle kinderen kon
helpen en dacht dat een beetje kon leren om
voor mezelf op te komen.
Hoi, ik ben roos. Ik ben Kinderambassadeur. Ik
werd er een, omdat ik voor kinderen wou
opkomen en de school leuker wou maken.
Hoewel niet alles gaat uitkomen zit ik
boordenvol goede ideeën. Daarom werd ik
gekozen las Kinderambassadeur. Alleen we
hadden maar een paar vergaderingen gedaan.
Dus mocht we nog een jaar. Allen toen begon
de lockdown en konden we weer niet
vergaderen. En nu is het dit schooljaar en gaan
we het beste van maken.
Pestprotocol
Op elke school kan gepest worden. Scholen
moeten wettelijk zorgen voor een sociaal veilige
omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe
scholen dit doen mogen ze zelf weten. Wij
werken op de Klim onder andere met een antipestprotocol. De afgelopen tijd ben is onze
pestcoördinator Nadine Hijne druk bezig
geweest om het verouderde antipestprotocol up-to-date te maken, bijvoorbeeld
door digitaal pesten toe te voegen. Omdat wij
het als school belangrijk vinden dat iedereen
zich hierin gehoord voelt-ook ouders- delen wij
dit graag met jullie. Vanaf nu is het protocol op
onze website:
https://obsdeklim.nl/pedagogisch-klimaat/
te vinden.
Digitale portfolio
We kunnen bijna de vlag uithangen. De puntjes
worden op de i gezet, zodat begin januari ons
eigen digitale portfolio wordt opgeleverd. Het
digitale portfolio komt in de portal van de
leerlingen staan in onlineklas.nl.

Rekenen en Engels
We willen ons onderwijs elk schooljaar weer
verbeteren. Dit schooljaar staan de
onderwijsleergebieden rekenen en Engels
centraal. Welke verbeteringen kunnen we
aanbrengen? Hoe kunnen we onze eigen
leerkrachtvaardigheden hierbij verbeteren? We
doen dit door artikelen te lezen, op onderzoek
te gaan, externe deskundigen te raadplegen,
onze eigen leerkrachtvaardigheden te laten
opnemen door de schoolopleider, in gesprek te
gaan, stagiaires erbij te betrekken enz.
Inlogcodes office365
Om te kunnen inloggen heeft elke leerling van
school een eigen office-account met de extensie
@leerling.spoutrecht.nl. Met dit account kunnen
de leerlingen inloggen op portal.onlineklas.nl
waarin de snelkoppelingen staan naar onze
digitale programma’s en Teams. Als dit niet
lukt, kunt u mailen naar
info.klim@spoutrecht.nl

We hopen dat jullie mooie momenten mogen
beleven met al degenen die jullie liefhebben.
Blijf gezond en geniet van jullie vakantie!

Met vriendelijke groet,
Het team van OBS de Klim

