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Thema: “Eten en gegeten worden” 

De afgelopen week hebben we het thema 

afgesloten. Wat een mooi resultaten weer. 
Vlogs zijn er gemaakt, een website, 

verschillende verblijven voor verschillende 

dieren, van sokken de mooiste dieren 
genaaid…. Kortom: Er is weer veel geleerd, 

onderzocht en gespeeld. 
We hebben onze eerste werkoverleg gehad voor 

het volgende en laatste thema van dit 

schooljaar: “De Olympische Spelen”. Dit zal 
natuurlijk een sportief thema worden. 
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Agenda: 
24 april-9 mei Meivakantie 

13 mei               Hemelvaart-vrij 

14 mei Studiedag-vrij 

19 mei MR 

24 mei Pinksteren-vrij 

 

 
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 informatie-

veel gestelde vragen.  
We zijn ook actief op Facebook en Instagram! 

 

 

Personeel 
Onze vakleerkracht gymnastiek Mark is naast 

onze collega ook fysiotherapeut. Hij krijgt nu de 
kans om fulltime als fysiotherapeut te gaan 

werken en heeft besloten deze kans te pakken. 

Mark zijn laatste werkdag is bij ons op maandag 
31 mei.  We bedanken Mark voor zijn mooie 

jaren op de Klim en wensen hem heel veel 
succes! 

 

Meester Arthur heeft vorig schooljaar zijn 
opleiding tot directeur basisschool afgerond. 

Uiteraard heeft hij deze opleiding niet voor niets 

gedaan. We kunnen hem feliciteren met zijn 
nieuwe baan per 1 augustus als directeur op 

een basisschool in Montfoort. 
 

Na 42 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs 

gaat juf Helma per 1 augustus genieten van 
haar pre-pensioen. Uiteraard willen we juf 

Helma bedanken voor haar enorme inzet voor 
onze school en voor het onderwijs. 

 

Doordat er ruimte in de formatie is ontstaan en 
omdat we volgend schooljaar met 11 groepen 

kunnen starten, kan Juf Myrthe bij ons blijven 

werken. We feliciteren haar met haar vaste 
baan! 

 
Natuurlijk zullen we op gepaste wijze afscheid 

gaan nemen van onze gewaardeerde collega’s. 

We zullen u daarover binnenkort verder nog 
informeren. 
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Corona 
De afgelopen week was niet de leukste week op 
school. Helaas was een aantal leerlingen en 

collega’s positief getest. Gelukkig konden we 
met bijna alle leerlingen deze week wel 

feestelijk afsluiten met de Grote Verjaardag en 

de Koningsspelen. Het geeft ons weer heel veel 
energie als we de blije gezichten van de 

leerlingen zien. 
De oudervereniging bedankt voor de taart! 

 

 

Onderwijs 
NPO 

Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 
wordt door de overheid veel geld aan de 

scholen overgemaakt om vermeende 
onderwijsachterstanden in te halen. Het 

Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om 

interventies te plegen bij de brede impact van 
Corona op leerlingen.  

Het gaat om veel geld, die we duurzaam willen 
inzetten op school. De kaders van het NPO zijn 

nog niet helemaal duidelijk, maar de eerste 

stappen in het maken van een plan zijn 
genomen.  

We zijn bezig om een analyse te maken van de 

opbrengsten op cognitief en sociaal-emotionele 
vlak. Zo hebben we een analyse gemaakt van 

de tussenopbrengsten van verschillende 
vakgebieden. De Kinderambassadeurs hebben 

in groep 6 t/m 8 weer de 

tevredenheidsonderzoek afgenomen, die we 
ook al in december hadden afgenomen. 

Vanuit deze schoolscan gaan we een plannen 
maken voor de komende twee schooljaren. 

Deze plannen zullen worden besproken met de 

MR. 
Op onze studiedag staat ook het NPO op de 

agenda en gaan we weer een volgende stap 
hierin zetten. We zullen u zoveel mogelijk op de 

hoogte houden van de plannen. 

 
Online theater 

De oudervereniging heeft geld beschikbaar 

gesteld vanuit de droompot om online per 
groep een theatervoorstelling van podiumkids 

te volgen. Uiteraard hebben we daar dankbaar 
gebruik van gemaakt. We hebben de leerlingen 

wat te drinken en te knabbelen gegeven en zo 

een leuke activiteit voor hen gemaakt. Ouders 
bedankt! 

 

 
Groene schoolplein 
Er wordt door de groene schoolpleincommissie 

met hulp van allerlei ouders hard gewerkt en de 
eerste resultaten zijn al te zien. Geweldig leuk! 

In de meivakantie gaat er verder gewerkt 

worden aan het plein. U kunt zich opgeven via 
onze eigen schoolapp bij formulieren of via deze 

link: https://obsdeklim.nl/event/groen-plein-
klusdagen/ 

 

 
 
 

Na de meivakantie 
Na de meivakantie zijn de leerlingen donderdag 

(Hemelvaart) en vrijdag (Studiedag) vrij. Op de 

studiedag gaan wij het als team hebben over 
het Nationaal Programma Onderwijs, onze visie 

over het Engels op school te herzien, intervisie 
hebben met elkaar en laten we ons  inspireren 

over het nieuwe theam voor de komende 

periode.  

 
 
 

 
Geniet in goede 
gezondheid van de 

meivakantie! 
 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Het team van OBS de 

Klim 
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