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Thema: “Zijn wie je bent” 

Het thema voor de komende periode is: 

“Beroepen”.  Over een week gaan we met dit 
thema aan de slag. Het thema is gebaseerd op 

de groepsvorming in de klas. Wie ben jij? Wat 

wil jij? Wat zijn je talenten? Wat zou je willen 
worden? 

De kunstenaar (Wendy) is begonnen aan haar 
eerste lessen aan de groepen 1 t/m 3.  

 

Onderwerpen: 
• Thema 
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• verkeersveiligheid 
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Agenda: 

9 sept. ontruimingsoefening 

13-17 sept. Startgesprekken 

29 sept. Rondleiding nieuwe ouders 
4-6 okt.  Kamp groep 8 

6 okt.. start kinderboekenweek 

1 okt. Nieuwsbrief 

 

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 2021-2022  
Na een bizar schooljaar en een mooie 

zomervakantie zijn we  weer begonnen aan het 
nieuwe schooljaar. Helaas hebben we nog wel 

te maken met de pandemie en hebben we de 

eerste groep al in quarantaine. We moeten dus 
voorzichtig blijven en hopen op een gezond 

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. Vol 

met energie en nieuwe plannen gaan we dit 
schooljaar in. Zelfs de schoolfotograaf is al 

geweest. We zijn gestart met 246 kinderen 

verdeeld over 11 groepen.  

 
Nieuwschooljaarsborrel 
Helaas kunnen wij deze niet door laten gaan. 

We kunnen de 1,5 meter niet garanderen en we 
proberen grote groepen volwassenen te 

vermijden. In de volgende nieuwsbrief 

informeren wij u over de plannen van dit 
schooljaar.   

 

Informatie over de groepen 3  
Helaas kunnen we dit ook niet fysiek door laten 

gaan. We informeren u over het onderwijs in 
groep 3 door middel van een opgenomen 

filmpje en geven de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 

 

Startgesprekken 
In de week van 13 september proberen we de 

startgesprekken op een veilige gepaste afstand 
te houden. De gesprekken vinden alleen 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.  
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• 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. U krijgt 

hier binnenkort meer informatie over. Als 
introductie krijgen de kinderen uit de groepen 3 

t/m 8 a.s. maandag een introductieshow van de 
knotsgekke professor van Mad Science. Bij 

Madscience staat techniek en wetenschap 

centraal. 
Ook stellen we onze school 

na schooltijd weer 
beschikbaar voor 

muzieklessen van Stichting 

Muziek voor ieder Kind. 
  

 

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. 

 

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 2 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! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Het team van OBS de Klim 
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