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Thema: “Je veilig voelen” 

Het thema voor de komende periode is: “Je 

veilig voelen”. De eerste weken op school gaan 
we met elkaar aan de slag om elkaar weer te 

ontmoeten. Wie ben jij? Wat wil jij? Wat zijn je 

talenten? Iedereen wil zich veilig voelen op en 
rond de school, thuis en in je directe omgeving. 

Wat kan jij doen om een ander zich veilig te 
laten voelen? Hoe wordt de veiligheid in 

Nederland en in andere landen geregeld? 
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Agenda: 

30 aug. Gelukkig nieuw schooljaar 
1 sept. Ontruimingsoefening 

5-16 sept. Startgesprekken 

26-28 sept.  Kamp groep 8 

 

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! 

 
 

 

 

Start schooljaar 2022-2023  
Na een bizar schooljaar en een mooie 
zomervakantie zijn we weer begonnen aan het 

nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een 
goede en ontspannen vakantie heeft gehad. We 

wensen iedereen een goed en leerzaam jaar en 

veel plezier toe. We heten alle nieuwe 
leerlingen en hun ouders speciaal welkom op 

onze school. We hopen dat iedereen zich snel 

thuis voelt.  
De eerste week is voorspoedig verlopen. De 

laatste dagen een beetje warm, maar dat mag 
de pret niet drukken.  

Vol met energie en nieuwe plannen gaan we dit 

schooljaar in. We zijn gestart met 243 kinderen 
verdeeld over 10 groepen.  

 

Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn we gestart met drie nieuwe 
collega’s. Zij stellen zich kort aan u voor: 

Beste ouders en kinderen van de Klim, 

Mijn naam is Kelly Selten, 
28 jaar en vanaf dit 

schooljaar zal ik werkzaam 
zijn op deze school bij de 

kleuters. Van maandag tot 

en met woensdag sta ik 
voor groep 1/2a en op 

donderdag en vrijdag zal ik 

er zijn ter ondersteuning. 
Ik ben geboren en getogen in Brabant, maar 

inmiddels woon ik alweer drie jaar in het 
gezellige Utrecht. Hier woon ik samen met mijn 

vriend Ruud en onze katten Kees & Co. In mijn 

vrije tijd speel ik volleybal, hike ik graag, ga ik 
het liefst op vakantie met de tent, kijk ik een 

goede film of serie of ben ik druk aan het 
klussen in ons eigen huisje welke we flink aan 

het verbouwen zijn. Ik heb ontzettend veel zin 

om op de Klim aan de slag te gaan en kijk uit 

naar een fijne samenwerking! 
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Beste ouders/verzorgers, 

 
Vanaf dit jaar werk ik op OBS de 

Klim. 

Op de maandag, dinsdag en 
woensdag zal ik als intern 

begeleider aan de slag gaan en 

op de donderdag en vrijdag sta ik 
naast juf Marieke in groep 3b. 

De afgelopen jaren heb ik als 
coördinator van de onderbouw en 

leerkracht van diverse groepen gewerkt op een 

andere school van onze stichting (het SPO). Ik 
kijk ernaar uit om mijn nieuwe functie als intern 

begeleider in te gaan vullen en ik ben blij dat ik 
daarnaast nog met mijn voeten in de klei sta en 

jullie kinderen les mag gaan geven.  

 
Naast werken in het onderwijs zijn mijn vriend 

en ik afgelopen zomer verhuisd naar een 
woning in de stad Utrecht, hou ik van buiten 

zijn (wielrennen, wandelen) en heb ik graag 

vrienden en familie om mij heen. 
 

We komen elkaar vast en zeker tegen. 

Op een mooi nieuw schooljaar, Kirsten! 

 
Hallo, ik ben Nancy Wetters. Ik 
woon in Lunetten samen met 

mijn man Denny en 2 

dochters:  Rosie en Eva. Ik ben 
al vele jaren verbonden aan De 

Klim, want mijn oudste twee 
dochters, Diede en Eva, hebben 

op De Klim gezeten en mijn 

jongste dochter Rosie zit nu in 
groep 3. Ik vind het heel leuk 

om nu als leerkracht op De Klim 

werkzaam te zijn. Bij de kleuters in 1/2b met 
juf Ingrid als duo.  

Ik ben ooit als zij-instromer begonnen, heb op 
verschillende scholen gewerkt en het langst was 

ik op Daltonschool Rijnsweerd werkzaam. Daar 

heb ik vele jaren met plezier in de onderbouw 
gewerkt. 

Naast mijn werk als leerkracht ben ik bezig met 
een kindercoachopleiding. Verder houd ik ervan 

om in de natuur te zijn, zelf yoga te doen en 

kinderyoga te geven en ik ben gek op muziek 
en dansen. 

Ik heb er ontzettend veel zin in om op deze 
fijne school te gaan starten in de onderbouw! 

Tot ziens! 

 

De gouden weken 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt 
zeker voor de groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar. Het proces van groepsvorming 

begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: 
de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de 

regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om 
een goed pedagogisch klimaat in de klas te 

creëren. Vandaar dat we gouden slingers en 
ballonnen hebben opgehangen in de school. 

Deze weken besteden we veel lessen aan de 

groepsvorming. Vanaf maandag 5 september 
verwerken we dit in ons sociaal-emotioneel 

thema: “Je veilig voelen”. 

 
Nieuwschooljaarsborrel 
Na drie jaar kunnen we eindelijk weer het 

schooljaar openen met een “Gelukkig Nieuw 

Schooljaar!” U heeft hiervoor al een uitnodiging 
gekregen. We hopen u dus 

a.s. dinsdag te ontmoeten!  

 

Startgesprekken 
In de week van 5 september 
houden we weer de 

startgesprekken. We proberen dit op een 
“veilige” manier te doen. De gesprekken vinden 

direct na schooltijd plaats, omdat de ventilatie 

binnen de school dan werkt.  
We willen van u weten of er nog bijzonderheden 

zijn over uw kind. Dit gesprek duurt 10 minuten. 
Het gesprek zal gaan over:  
• Algemene informatie van de ouders naar 
de nieuwe leerkracht.  
• Continueren van eventueel 
gemaakte  afspraken uit het vorige leerjaar.  
• Bespreken van de eventuele extra zorg 
van de leerling.  
• Eventuele afspraken over de frequentie 
van ouder-leerkracht gesprekken.  
 
Tussen de gesprekken zit 5 minuten voordat de 

volgende ouder mag komen. We willen u 

vragen om u strikt aan de afgesproken tijd te 
houden, zodat het aantal ouders in de school 

beperkt blijft. Als u gezondheidsklachten heeft, 

willen we u vragen om een nieuwe afspraak te 
maken. 

Vooraf aan het gesprek ontvangen de ouders 
ter voorbereiding een formulier met een aantal 

vragen en het verzoek dit digitaal in te vullen 

en tijdig terug te mailen, zodat de leerkracht 
zich op het gesprek kan voorbereiden. Bij 

voorbaat dank hiervoor. Het formulier ontvangt 
u per e-mail van de leerkracht. 

Dinsdag krijgt u een mailtje met de informatie  

hoe u zich kan inschrijven voor deze 
startgesprekken.  

 

Naschoolse activiteiten 
Na schooltijd vinden er allerlei activiteiten 

plaats op school. 
Mad Science houdt net als vorig schooljaar een 

aantal workshops voor de kinderen. De 
leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben hier al  

informatie over gekregen. Als introductie 



hebben de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 
een introductieshow van de knotsgekke 

professor van Mad Science gehad. Bij Mad 
Science staat techniek en wetenschap centraal. 

Ook stellen we onze school 

na schooltijd weer 
beschikbaar voor 

muzieklessen van Stichting 

Muziek voor ieder Kind. 
Volgende week krijgen de 

leerlingen hier informatie 
over.  

 

Verkeersveiligheid  
Voor de veiligheid van de 

kinderen is het van belang dat 
we ons weer aan de afspraken 

houden zoals parkeren in de 
parkeervakken, met de fiets 

aan de hand over het 

schoolplein, de fietsen in de 
rekken en bij het afzetten van de kinderen met 

de auto een korte stop maken op de 
zogenaamde “kiss and ride” plek voor de ingang 

van het schoolplein (niet parkeren!). Een 

ongeluk zit in een klein hoekje en we willen dit 
graag voorkomen. 

De hele maand september zal de gemeente 

extra handhavers inzetten rondom onze 
scholen. Na de waarschuwing volgt er een bon.  

 

NAW-gegevens 
Het komt helaas wel eens voor dat wij niet op 
de hoogte zijn als er een telefoonnummer, 

adres van een ouders is gewijzigd. Wilt u bij 

een wijziging dit aan ons doorgeven? Bij 
calamiteiten willen we snel kunnen handelen. U 

kunt de wijzigingen mailen naar: 

info.klim@spoutrecht.nl 
Alvast bedankt! 

 

Luizenpluis 
Na de vakanties wordt er weer 
in de klassen op luizen 

gecontroleerd. We willen u 

ook vragen om de haren van 
uw kind(eren) thuis goed te 

controleren en indien nodig 
te behandelen. Meer informatie over het 

bestrijden van de luis vindt u op de site: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 

Ontruimingsoefening 
Elk schooljaar oefenen we twee keer met de 

leerlingen hoe we bij calamiteiten zo snel 

mogelijk naar buiten moeten gaan. Aan het 
begin van het schooljaar een oefening waarbij 

we de leerlingen op de hoogte stellen en 
halverwege het schooljaar een onverwachte 

oefening. Donderdag 1 september houden we 

de geplande oefening. 

 

Gezonde voeding 
Wij vinden een goede gezondheid van onze 

leerlingen erg belangrijk. Daarom willen we 
stimuleren dat kinderen op school gezond eten 

en drinken. Wij vragen u daarom uw kind(eren) 

een gezond 10-uurtje en/of lunch mee te 
geven. Bijvoorbeeld een stuk fruit, groente of 

een boterham mee te geven.  
Snoepen mag best, maar met mate. Daarom 

vragen wij u bij de verjaardag van uw kind een 

‘goede’ traktatie mee te geven. Wij hanterende 
richtlijnen van het voedingscentrum: 

www.voedingscentrum.nl. 
Dat houdt in: niet te vet, niet te veel en niet te 

(veel) zoet. Het belangrijkst vinden wij dat een 

traktatie klein moet zijn, het is een extraatje en 
moet niet de eetlust bederven! Eén lekkernij is 

meer dan genoeg! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Oudervereniging 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Ook de oudervereniging is weer gestart met de 

voorbereidingen op de feesten die gaan komen, 
wij hebben er weer zin in! Helaas heeft een 

aantal bestuursleden afgelopen jaar afscheid 
genomen. We zijn dus dringend op zoek naar 

ouders en/of verzorgers die mee willen helpen! 

Wat we doen? Kijk even op onze site, mail ons 
en/of spreek ons aan op het schoolplein en sluit 

je bij ons aan! 
 

Zouden jullie de ouderbijdrage voor dit 

schooljaar weer over willen maken? Dan 
kunnen we alle mooie activiteiten financieren. 

Dat kan via deze links: 1 kind (€38,-), 2 

kinderen (€58,-) of 3 kinderen (€78,-). Heb je 
een U-pas? Dan kun je die hiervoor inzetten. 

Neem contact op met de administratief 
medewerker van De Klim: Esther van Dongen. 

 

Een aantal activiteiten staat al in de 
jaarplanning opgenomen, hebben jullie die al in 

je agenda gezet? We kunnen jullie hulp goed 
gebruiken tijdens de sinterklaasversieravond 

maandag 14 november (ivm Sint Maarten 

verplaatst) en tijdens de kerstversieravond op 
vrijdag 9 december. Mis je nog vieringen op 

de kalender? Heb je andere vragen of ideeën? 

Laat het ons weten! 
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Op woensdag 28 september is onze jaarlijkse 
ledenvergadering (ALV) en omdat jullie allemaal 

lid zijn, zijn jullie van harte uitgenodigd. De 
vergadering vindt online plaats en start om 

20.00 uur. Verder details volgen nog. We 

bespreken tijdens deze ALV ook weer de 
besteding van de Droompot, dus ga vast 

broeden op een mooi voorstel! 

 
We zien jullie natuurlijk graag tijdens de borrel 

volgende week en wij kijken uit naar een 
spetterend schooljaar vol feestelijke 

activiteiten. 

 
Groet, de oudervereniging 

 

Hardlopen in Lunetten! 

Over drie weken is het weer feest in de wijk! 
Op zaterdag 17 september wordt de wijkdag 

georganiseerd. Ook dè Lunettense 

hardloopwedstrijd staat op de agenda; 
de BOLLOOP. Naast een 5 en een 10 kilometer 

run (voor volwassenen en kinderen die héél erg 

van rennen houden 😊) is er ook een 

heuse KIDSRUN van 1 kilometer. Wil jij je 
klasgenoten uitdagen om te kijken wie het 

snelst is of gewoon proberen de eerste prijs te 
pakken? Schrijf je dan snel in. Meer 

informatie en het inschrijfformulier vind je 

via https://bollunetten.nl/bol-loop/. 
Succes met trainen en veel plezier met lopen! 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Het team van OBS de Klim 
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