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Thema: Feesten en geloven 

De gezellige, feestelijke maanden staan voor de 

deur en wij hebben ons thema daarop weer 
toegespitst: “Feesten en geloven”. 

 

Een periode waarin we oog hebben voor elkaar, 
feestjes vieren en respect voor elkaar hebben. 

Hierbij werken we vanuit onze visie en de 
verplichting vanuit de overheid: 

Visie op feesten en vieringen 

Als openbare school staat OBS de Klim open 
voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. 

De school erkent culturele en 

levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen 
leren op school respectvol om te gaan met 

andersdenkenden. Zij spelen en werken actief 
samen met anderen, ongeacht culturele of 

levensbeschouwelijke verschillen. Dit 

uitgangspunt geeft ook richting aan de manier 
waarop wij als SPO-school omgaan met 

(religieuze) vieringen. Er wordt aandacht 
besteed aan verschillende feesten vanuit een 

onderwijskundige benadering, gericht op het 

bereiken van het betreffende onderdeel uit 
Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De 

leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke 

stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen.” 

Onze school heeft dit uitgangspunt verder 
uitgewerkt in de volgende schoolspecifieke visie 

op religieuze en culturele vieringen: 

Op onze school leven we 
en werken we samen en 

is ontmoeting en 
belangrijk aspect. We 

vieren onze feesten 

(vieringen) dan ook 
vanuit het samenzijn en 

elkaar ontmoeten. Onze 
feesten en vieringen 

bedden we zoveel mogelijk in onze thema’s in 

en hebben een cultureel karakter.  
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Agenda: 
5 nov. Start WOU project 

8 nov. Bezoek CvB 

16 nov.  Versieravond Sint 

19 nov. Studiedag-alle kinderen vrij 

22 nov.  MR-vergadering 

5 dec. Sinterklaasfeest 

 
Medewerkers 
Nadine Hijne is na haar zwangerschapsverlof 

weer begonnen met werken. Zij werkt op de 

maan-, dins- en vrijdag. 
 

Jasper Welling is de invaller voor groep 6 op 
maan- en dinsdag voor Jorien, die met 

zwangerschapsverlof is gegaan. 

 
Sanne Torre is onze tijdelijke 

leraarondersteuner. Zij blijft bij ons werken 

totdat de vacature van onderwijsassistent is 
ingevuld. Sanne werkt op maan-, dins-, donder- 

en vrijdag van 9:00 uur tot 14:30 uur.  

Onderwijs 

WOU-project 
Maandag 5 november hebben we op onze 

school de start van het WOU-project met de 

verschillende scholen en onderzoekers. 

In Utrecht en in Amsterdam krijgt een groep 

schoolbesturen in het primair onderwijs, 
hogescholen en universiteiten subsidie via het 

NRO voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek’. 

Zij zullen hiermee in een tweejarige pilot 
bouwen aan een structurele, duurzame 

verbinding tussen onderwijs, 
onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze 

pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is 

een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en 
het NRO. 
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De leergemeenschap(pen) in Utrecht: WOU 
Doel van dit project is een duurzame 

onderzoekscultuur tot stand brengen in het 
Utrechtse PO. Aan het project nemen in totaal 

16 scholen van de drie grote Utrechtse 

schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO), en 
vijf kennisinstituten (Universiteit Utrecht, 

Universiteit voor Humanistiek, Marnix 

Academie, HKU en HU). Een speciale rol is 
weggelegd voor de ‘broker’: een kartrekker, 

werkzaam binnen de school, maar met affiniteit 
voor wetenschappelijk onderzoek. Bij ons is dat 

Andrea, leerkracht van groep 6. Het team van 

leerkrachtonderzoekers dat zich met het 
praktijkonderzoek gaat bezig houden wordt het 

WOU-team genoemd. Ondersteund door een 
onderzoeker van een van de kennisinstituten 

formuleren de WOU teams een 

onderzoeksvraag die past bij de eigen 
schoolontwikkeling.  

Onze onderzoeksvraag richt zich op ons 
themaonderwijs. Welke vaardigheden willen we 

zien bij onze leerlingen (leren leren, 

samenwerken, creatief denken…) en welke 
vaardigheden vraagt dit van de leerkracht. 

Opleidingsschool 

Afgelopen periode zijn we geauditeerd om 
opleidingsschool te worden. Onze 

beleidsstukken werden bekeken en de 
praktijkopleiders, stagiaires, de directeur en de 

schoolopleider werden ondervraagd.  

Het advies was positief, dus mag de Klim zich 
opleidingsschool noemen.   

Studenten aan een lerarenopleiding worden 
steeds vaker opgeleid in de praktijk. Dat 

betekent dat zij een groot deel van hun 

opleiding doen in de school. Het voordeel is dat 
zij gelijk meedraaien in het schoolgebeuren. Ze 

koppelen hierdoor theorie veel gemakkelijker 

aan de praktijk en doen gelijk leservaring op. 
Voor onze school biedt het opleiden van 

studenten een nieuwe uitdaging waarvan zij 
veel kunnen leren. Leraren kunnen als coach 

voor studenten optreden. Daarnaast hebben zij 

gelijk extra capaciteit in huis.    

Rapport/portfolio 

De werkgroep “nieuw rapport” heeft de eerste 
stappen gezet om een nieuw rapport/portfolio 

te ontwikkelen. Een aantal ouders heeft 

aangegeven wat zij belangrijk vinden aan een 
rapport en wat zij daarvan verwachten. Het 

team heeft ook haar inbreng hierover mogen 

geven en de werkgroep heeft dit 

samengebracht tot een eerste opzet.  

Klassenouders 
Donderdagavond 1 november jl. hebben ouders 

van de MR, oudervereniging en klassenouders 

nagedacht over de rol en taken van een 

klassenouder. We gaan dit op papier zetten en 
hopen hiermee dat er meer ouder enthousiast 

worden om klassenouder te worden. Een leuke 
taak om de verbinding te zijn tussen de 

leerkracht, school en de ouders! 

Oudervereniging 

Lieve ouders van de Klim, 
U zult vast thuis de onrust voelen toenemen en 
tracht dat nog toe te schrijven aan die heerlijk 

nachtverstorende overstap naar de Wintertijd, 

maar ergens in ‘t achterhoofd weten we 
allemaal dat ‘t te maken heeft met die enorme 

stellages met pepernoten, chocolade-pieten en 
stoombootschuimpjes die ‘t gangpad van de 

lokale supermarkt versperren. Precies: hij is er 

bijna. Vanaf 12 november wordt op tv de vraag 
weer opgeworpen of hij het gaat redden. Ook in 

de klassen zullen de kinderen hun hartjes vol 

verwachting voelen kloppen in voorbereiding 
van de aankomst op De Klim. 
Natuurlijk willen wij allen als goede ouders een 
steentje bijdragen aan het stuiterballen en daar 

is een mooie gelegenheid voor: op vrijdagavond 

16 november zullen 
we vanaf 20u de 

school in heerlijke 
Sintstemming brengen 

en voorbereiden op de 

komst - met papier, 
schaar en versiersels. 

Vele handen maken 
heel gezellig werk, 

zeker door de misselijkmakende hoeveelheid 

pepernoten die we daarvoor aanschaffen. Geef 
je nu op via de Klim app, onder Formulieren: 

Versieravond Sint of via de website bij de 

jaarkalender bij 16 november! 
En voel je jezelf ook/meer een kerstbal, klik 

dan op Versieravond Kerst, om op vrijdagavond 
7 december 20u de school in een Stille Nacht te 

hullen, onder ‘t genot van kitscherige 

kerstclassics! 
Opgeven kan trouwens ook lekker ouderwetsch 

via een e-mail: 
ouderverenigingdeklim@gmail.com. 
Lieve groeten van de Sint en Santa 
p.s. Heeft u de financiële bijdrage voor deze en 
andere feestelijkheden, schaaklessen en 

thematisch onderwijs al overgemaakt? Klik hier 

om de Ouderbijdrage te betalen:  

- betalen voor één kind   

- betalen voor twee kinderen   

- betalen voor drie kinderen 
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Stripboeken gezocht!  
We vinden het in groep 3-4 erg leuk om af en 

toe stripboeken te lezen. De strips in de klas 
zijn leuk maar beginnen een beetje oud te 

worden. Heeft u thuis nog stripboeken die niet 

meer gebruikt worden en er 
nog goed uitzien dan zijn we daar heel blij mee. 

Dat kunnen bv zijn: Suske en Wiske, Donald 
Duck pockets, Geronimo Stilton, Duck Out etc. 

We zijn ook blij met diverse tijdschriften 

geschikt voor groep 3/4/5.  

Marieke en Marjolein  
 

Ouders gezocht! 
Ouders zijn belangrijk voor de school. U 

vertrouwt uw kind 5,5 uur per dag aan ons toe. 

We hebben elkaar nodig om de kinderen te 
helpen en te begeleiden in hun ontwikkeling. 

Door samen te werken, bereiken we het 
meeste. 

Daarnaast geven ouders kleur aan de school. 

De MR bepaalt mede met ons het beleid op 
school. De oudervereniging draagt zorg voor 

allerlei leuke activiteiten voor de kinderen op 
school. Daarvoor hebben zij en wij veel hulp 

nodig. We kunnen niet op excursie zonder 

ouders. Het Sinterklaas- en Kerstfeest zou er 
anders uitzien zonder de hulp van ouder. Op 

onze eigen APP en op onze website: 

www.obsdeklim.nl kunt u zich opgeven om een 
keertje te helpen op school. Samen zijn we OBS 

de Klim. We hebben uw hulp hard nodig! 
 

TSO 
We merken dat het overblijven op onze school 

erg leuk wordt gevonden door de 

kinderen. Vrijdags is het alleen lastig 
voor Ludens om de organisatie rond te krijgen. 

We willen u dan ook vragen om op vrijdag 

alleen uw kind te laten overblijven als er echt 
geen opvang mogelijk is. We hopen op deze 

wijze het overblijven te kunnen organiseren.  
  

Daarnaast merken we dat kinderen die niet 

overblijven alweer om 12:30 uur op school 
komen. Dit is verwarrend voor de 

overblijfkrachten. We willen u daarom vragen 
om de kinderen niet te vroeg naar school te 

laten gaan. Vanaf 12:50 uur zijn de kinderen 

weer welkom, want dan gaan de deuren open. 
 

 

Kamp groep 8 
De kinderen van groep 8 zijn net weer 

teruggekeerd van kamp. Ze zaten vanaf 
woensdag in het Lipke-Zijlstrahuis in Austerlitz. 

Een mooie bosrijke omgeving waarin de 

kinderen zich uitstekend hebben vermaakt. Nu 
lekker uitrusten!  

Jan Peter, Mark, Jolien en Helma bedankt voor 
de jullie begeleiding! 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het team van OBS de Klim 
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