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Thema: “Dans en speel mee!” 
We hebben gewerkt en gespeeld over muziek 

en dans uit de verschillende culturen. Welke 
muziek- en dansstromingen zijn er? Hoe ziet 

een orkest eruit?  Zijn er verschillen te 

benoemen in een orkest? Hoe werkt het 
oor?  Hoe noteren we muziek?  Welke 

muzieksoorten zijn er? Hoe werd er vroeger 
gedanst? Hoe wordt er in verschillende landen 

en culturen gedanst? 

Er konden nog gelukkig veel gastlessen 
plaatsvinden. Helaas zijn de presentaties in het 

water gevallen door de maatregelen rondom de 

pandemie. Ondanks dat was het een erg leuk 
thema om met de leerlingen aan te werken. 

Het thema hebben we met elkaar geëvalueerd 
en de eerste brainstorm gehad over het nieuwe 

thema in 2022 waarbij techniek centraal zal 

staan. 
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Agenda: 

23 dec. 12:00 uur start kerstvakantie 

10 jan. Hopelijk eerste schooldag 2022 
18 jan. MR-vergadering 

28 jan. Studiedag leerlingen vrij 

3 febr.  Rondleiding nieuwe ouders 

11 febr. Portfolio-rapport 

 

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! 

 

Pandemie 
Helaas eindigen we dit jaar weer in mineur met 
een lockdown. We hebben een mooie start 

gemaakt begin dit schooljaar met de leerlingen. 
We merkten dat er weinig 

onderwijsachterstanden waren. Wel merkten we 

dat de stormingsfase langer duurde dan 
“normaal”. We hadden meer tijd nodig om 

samen met de leerlingen weer in het juiste 

ritme en omgang te komen met elkaar. We 
hebben ervaren hoe belangrijk het is dat de 

leerlingen gewoon naar school kunnen gaan. De 
laatste weken waren we weer helemaal op 

stoom en toen kwam de extra week vakantie en 

de lockdown. 
Laten we vooral de positieve dingen met elkaar 

blijven zien. Het beste ervan maken. Tevreden 
zijn met de kleine mooie momenten. Hopelijk 

kunnen de leerlingen 10 januari a.s. weer 

gewoon naar school. 

 
Personeel 
We werden niet alleen geconfronteerd met de  

maatregelen rondom de pandemie, maar ook 
met het leerkrachten tekort. Voor de pandemie 

waren we hierover nog in staking. 

Juf Amaranta had een ongelukkige start in 
groep 8 en viel uit. Helaas was er geen invaller 

beschikbaar en moesten we het intern 

opvangen. Juf Nadine en Juf Jorien pakten de 
handschoen op en maakten van twee groepen 

één groep. Op dinsdag kregen ze hulp van Isa, 
de stagiaire; op woensdag van Iza, de 

leraarondersteuner en op de donderdag en 

vrijdag van Marco en soms van juf Andrea. 
 

En toen kwam de grootste klap. Juf Icia werd 
ernstig ziek. Dit sloeg bij ons in als een bom. 

Corona was even op de achtergrond verdreven.  

Goed om het medeleven in het team, bij de 
ouders en leerlingen te zien. Vele kaartjes, 

cadeautjes en tekeningen gingen al de kant op 

van Icia. Laten we Icia ook in het nieuwe jaar 
blijven steunen door aan haar te denken en af 

en toe een kaartje/tekening te sturen. Jullie 
kunnen dit op school afgeven.  
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Icia bedankt iedereen! 
 

 
       
Lieve kinderen, ouders en collega's: mijn aan- 

en bemoedigings 'wand'. Geen woorden voor, 

ben totaal ontroerd. Dank voor zoveel steun ❤️  

Icia 
 

Na ruim 4 jaar gewerkt te hebben als intern 

begeleider op De Klim, begint  Kerstin de Beer 
1 maart a.s. met een nieuwe baan op de Fritz 

Redlschool. 

Ze gaat werken bij het expertiseteam van Fritz 
als begeleider gedrag in onderwijs.  

Natuurlijk is het jammer dat ze ons gaat 
verlaten, maar we hopen dat ze het daar ook 

snel weer haar haar zin heeft. 

 
Hoe gaan we in januari verder? Hieronder de 

opsomming van de groepen met wijzigingen 
hoe we in januari starten. 

 

Groep 1/2a: 
Juf Charlotte (juf groep 3) op: ma., do. en vr. 

Juf Gerda (invaller uit de SPO-pool) op: di. en 

vr. 
 

Groep 3: 
Juf Nadine C. op: ma., di. en vr. (op woensdag 

voor ondersteuning) 

Juf Marieke (invaller uit de SPO-pool) op: wo. 
en do. 

 
Groep 4: 

Juf Judith: ma. t/m vr. 

Juf Marieke (invaller uit de SPO-pool) op 
vrijdag. 

 

Groep 8: 
Ma.: Juf Nadine H. en Juf Jorien 

Di.: Juf Jorien en juf Isa (Stagiaire) 
Wo.: Juf Jorien en Juf Liza (leraarondersteuner) 

Do.: Juf Nadine H. en meester Marco 

Vr.: Juf Nadine H. en juf Andrea 
 

Daarnaast hebben we Eelco Rijnhoud 
benoemd als leraarondersteuner op de 

donderdag. Hij zal in de bovenbouw groepjes 
leerlingen gaan begeleiden.   

Voor de maandagen hebben we ook Irra van 
der Klei als onderwijsassistent benoemd. Zij 

zal in groep1/2a starten als extra 

ondersteuning.  
 

Onderwijs 
De eerste weken van dit schooljaar is er, 

ondanks alle beperkingen, hard gewerkt aan 

vele onderwijsontwikkelingen. 
 

Sociaal Emotioneel:  
We hebben ons observatie-instrument ZIEN 

ingevuld. Onze gedragsspecialist heeft 

klassenbezoeken afgelegd. 
We hebben afspraken gemaakt voor groepen 5, 

6 en 7 voor theaterlessen begin volgend jaar 

om de leerlingen bewuster te maken van hun 
eigen ik. 

 
Rekenen: Onze rekenspecialist Juf Marieke 

heeft klassenconsultaties gedaan. Er wordt 

gewerkt aan een nieuwe visie op het rekenen. 
Zichtzendingen zijn aangevraagd van 

verschillenden methodes. De rekenspelfabriek 
loopt als een trein. 

 

Thema: Het digitale portfolio is uitgerold. We 
hebben het gehad hoe we vanuit de 

verschillende perspectieven en met de 
denksleutels kunnen werken. De coöperatieve 

werkvormen zijn besproken en materiaal 

hiervoor is aangeschaft. 
Juf Andrea is in een aantal klassen geweest om 

te kijken naar het thema-onderwijs.  

 
Taal: Juf Andrea volgt de opleiding voor taal 

coördinator. Mondelinge vaardigheden en 
schrijfvaardigheden is behandeld. Ze heeft al 

nieuwe inzichten voor de school gekregen. 

 
Engels: We hebben een zichtzending 

uitgeprobeerd in groep 5 t/m 8 en hebben 
besloten een vervolg hieraan te geven. Na de 

vakantie krijgen we een uitgebreide voorlichting 

van de methodemaker.  
 

BOUW: BOUW is een online programma voor 

extra ondersteuning bij beginnend geletterdheid 
en leren lezen. We hebben dit aangeschaft. Er 

zijn al kinderen uit groep 3 en 4 hiermee aan de 
slag gegaan. Juf Nadine C. trekt deze kar 

ondersteunt door Ellen en Esther. 

 
Culuur: Juf Judith zet muzieklessen klaar voor 

het thema. De stofoloog is geweest en we 
hebben gewerkt met twee kunstenaars. Er zijn 

plannen gemaakt voor het muzieklokaal. 

 
 

 
 



Paarse Vrijdag 

 
Vrijdag 10 december jl. was het Paarse Vrijdag. 

Samen met de Kinderambassadeurs hebben we 
daar aandacht aan besteed. De zoon van 

Kerstin en  een vriendin van hem zijn met de 

groepen 6, 7 en 8 n.a.v. een presentatie met 
elkaar in gesprek gegaan. De regenboogvlag 

hing in top en veel leerlingen hadden paarse 

accenten aan.  

Afstandsonderwijs (herinnering vanuit de 

mail)  
We hopen dat we de deuren op maandag 10 

januari 2022 weer voor alle leerlingen open 

mogen doen. Maar we moeten er ook mee 
rekening houden dat we misschien wel 

thuisonderwijs moeten geven. Belangrijk is 
hierbij dat het office365 account van alle 

leerlingen in orde is. We hebben in november jl. 

de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 6 
al hierover ingelicht. De leerlingen van groep 7 

en 8 loggen namelijk al op school in met hun 
eigen account. We maken gebruik van de 

digitale leeromgeving COOL. In deze portal 

staan de snelkoppelingen naar verschillende 
online programma’s en Microsoft Office365 en 

het daarbij behorende Teams. Zo werken de 

leerlingen in hun eigen beveiligde omgeving en 
kunnen ze communiceren met de leerkracht en 

met de groep. Het office-account heeft de 
extensie @leerling.spoutrecht.nl. Bij deze mail 

vindt u de handleiding voor het inloggen met 

het office-account in COOL. Probeer het uit en 
laat het weten als het ons weten als u het 

account en wachtwoord niet meer weet. Mail 
dan naar: info.klim@spoutrecht.nl. Hierin zet u 

de naam van de leerling, de groep en uw eigen 

mailadres waar wij een reset-mail naartoe 
kunnen mailen. Maar laten we hopen dat dit 

allemaal niet nodig is. 

 

 

 

Gedragsspecialist en anti-pestcoördinator 
Ik ben Nadine Hijne en ik sta 

dit jaar voor groep 8. Naast 
mijn werk voor de klas ben 

ik ook gedragsspecialist en 

anti-pestcoördinator. 
Afgelopen periode ben ik 

langs de klassen geweest 

om mij voor te stellen, zodat 
de kinderen mij weten te 

vinden als er sprake is van 
pestgedrag. Natuurlijk 

stimuleren we dat dit 

opgelost wordt met de eigen 
leerkrachten, maar er zijn 

gevallen waarbij het fijn is 
om een ander 

aanspreekpunt te hebben. Mocht dit het geval 

zijn, schroom dan niet om mij aan te spreken o 
Vorig jaar is het anti-pestprotocol weer up-to-

date gemaakt. Deze is op de app te vinden 

KinderZwerfboekenKastje Kidscrew  

Hoi!  

Wij zijn Osman (beheerder), 
Reiner (voorlichter), 

Juliëtte (voorlichter) en Mirthe (organisator). 

Wij zijn van de Kidscrew. Wij zorgen dat 
het KinderZwerfBoeken kastje vol, netjes, 

schoon, en vrolijk eruitziet. Want lezen is 
leuk! Wij hebben boeken te kort, zoals u 

ziet, dus wij willen uw vriendelijk vragen om 

boeken voor jong en oud naar groep 7 te 
brengen. Daar staat een bak naast de deur. De 

boeken die erin liggen, gaan wij stickeren en in 
de kast zetten. We moeten nodig het 

boekenkastje bijvullen, zodat er daarna door 

iedereen volop gelezen kan worden en de 
boeken weer rond gaan zwerven. Zoals het 

bedoelt is!  

Dus hebben jullie thuis nog boeken 

en zijn ze bij jullie niet meer nodig neem ze 

gewoon lekker mee!   
 

Vriendelijke groet  
De Kidscrew  
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Bericht van de OR 

Wat zijn we blij dat we Sinterklaas in ieder 

geval goed hebben kunnen vieren! De 

ouderbijdrage en de inpak-hulp-ouders hebben 
het mogelijk gemaakt dat er voor alle kinderen 

iets leuks in hun schoen zat én dat er op 3 
december voor de groepen 1-4 een cadeautje 

was van Sinterklaas en zijn Pieten. Ook heeft 

het team namens jullie een lekkere 
chocoladeletter ontvangen. 

Op 3 december begon de dag feestelijk met de 
schoolband op het plein, iedereen stond te 

swingen! Alle groepen 1 t/m 4 mochten bij Sint 

en de Pieten langskomen in het speellokaal en 
hebben lekker even met hem gekletst, voor 

hem gezongen, tekeningen gegeven en soms 
zelfs voor de Sint gedanst. Daarna waren er 

voor alle klassen pepernoten en chocomel in het 

lokaal. Echt een feestje! 
Ondanks de prachtig kerstelijk versierde school 

(dank hulpouders!) liep het kerstfeest wat 

anders dan we ons hadden voorgesteld. Maar 
goed, het super-schoolteam en alle kokende en 

bakkende kinderen en ouders hebben er samen 
nog snel iets moois van te maken. Fantastisch! 

Wij gaan ons de komende tijd bezighouden met 

het voorbereiden van de activiteiten voor het 
voorjaar en de zomer. Dat kan ook, want we 

hebben gelukkig veel bijdragen mogen 
ontvangen, dank! Ben je er nog niet aan 

toegekomen om het over te maken? Dan kan 

het nog: Ouderbijdrage voor 1 kind, 
Ouderbijdrage voor 2 kinderen, Ouderbijdrage 

voor 3 kinderen of meer (lees hier hoe je de U-

Pas in kunt zetten voor de ouderbijdrage). Heb 
jij  nog een leuk idee om het schooljaar op te 

vrolijken of voor de besteding van de 
Droompot, laat het ons dan weten! We zijn 

bereikbaar 

op: ouderverenigingdeklim@gmail.com. 
Wij wensen jullie allemaal veel succes met de 

lockdown en fijne feestdagen. Tot volgend jaar! 
 

 
 
 

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 
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