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 Beste ouder/ verzorger, 
 
We leven in een bijzondere tijd van coronamaatregelen 
waardoor contacten en communicatie heel anders verlopen dan 
we gewend zijn. Helaas mogen ouders en bezoekers niet in de 
school komen en houden medewerkers 1,5 meter afstand van 
elkaar. In de gangen hebben we mondkapjes op en eten we in 
kleine groepjes. We hopen dat deze maatregelen na de 
Kerstvakantie worden versoepeld. Tot die tijd houden we ons 
aan de maatregelen en hopen op deze manier het coronavirus 
op school onder controle te houden.   
 
 

We steken iedereen graag een HART 

onder de riem! 

 
 

Interessante 
informatie: 

 19 en 24 november 
ouderavond 

 26 november 
studiedag voor de 
leerkrachten. 
Kinderen vrij! 

 1 december 
inloopspreekuur 
jeugdverpleegkundige 
(telefonisch 
aanmelden = 06-
30853628)  

 4 december 
Sinterklaasviering 
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Kwink 
 

In een van de komende lessen van Kwink leren de kinderen de volgende Kwinkslag:  

de keuze-check 

Kinderen maken de hele dag door keuzes, bewust en onbewust. Over welke kleding ze dragen, 

welk beleg ze op hun boterham doen, met wie ze willen spelen. Het is belangrijk om hier al jong 

bewust mee om te gaan. Kinderen zullen bewustere keuzes maken als ze goed nadenken voor ze 

kiezen.  Wat kun je kiezen? En wat is voor jou een goede keuze? Met de Kwink-slag ‘Keuze-check’ 

leren jonge kinderen inzien welke keuze-opties er zijn en goed na te denken voor ze kiezen. 

Het is belangrijk om hiermee zo vroeg mogelijk te leren omgaan, zeker wat betreft keuzes die 

effect hebben op de groep. Bij bewuste keuzes spelen morele afwegingen een rol, zoals 

eigenbelang en het belang van de ander. Zeker als die belangen strijdig met elkaar zijn.  

Met de Kwink-slag ‘Keuze-check’ leren de oudere kinderen inzien welke keuzeopties er zijn en 

wat een keuze betekent voor henzelf en voor de ander. Op basis daarvan kunnen ze een 

afgewogen keuze maken waar ze ook volledig achter kunnen staan. 
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Inspectiebezoek 
 
We hebben een inspectiegesprek gevoerd op maandag 2 november met de onderwijsinspectrice. Dit gesprek 
is online gevoerd, waarin we zijn gestart met een beknopte beschrijving van de school en kort de stand van 
zaken voor wat betreft de coronaontwikkelingen op onze school. De verbeterpunten uit ons jaarplan zijn 
toegelicht en beargumenteerd. Haar tips en aanwijzingen zijn goed bruikbaar voor de uitvoering van de 
speerpunten van bs Klim-Op. 
Het speerpunt veilig pedagogisch klimaat handelt op twee gebieden. De leraren werken aan een veilig klimaat 
in het team en in de specifieke groep op leerling niveau. 
Het speerpunt doorgaande didactische leerlijn gaat over twee gebieden. De leraren hebben inzicht in het 
curriculum op basis van de referentieniveaus en organiseren lessen waarbij de leerlingen werken in de zone 
van de naaste ontwikkeling. 
De onderwijsinspectrice benadrukt dat het team van bs Klim-Op trots mag zijn op de behaalde resultaten en 
het feit dat we ondanks corona-maatregelen blijven werken aan de speerpunten (het zijn kleine stappen). 

                                                           

 
 

 

Sinterklaasviering 

 
Komende zaterdag is het zover. Sinterklaas komt weer in het land en zoals alles dit jaar zal het anders 
dan anders zijn. Ook op school zal de Sinterklaasviering er anders uit zien. De werkgroep en 
ouderraad is druk bezig om een passende viering te organiseren. Zodra ze hier meer over kunnen 
vertellen, brengen ze u op de hoogte. Maar één ding is zeker, hij zal basisschool Klim-Op niet 
vergeten!  
 
In de aanloop naar de viering op vrijdag 4 december zal in de 
onderbouwgroepen Studio Pepernoot gekeken worden. Kijk 
op de volgende website voor meer informatie: 
https://www.sintboz.nl/  
De bovenbouwgroepen zullen aankomende vrijdag lootjes 
trekken in de klas en op vrijdag 4 december pakken we de 
surprises uit in de klas.  

https://www.sintboz.nl/
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Bestellen schoolfoto’s 
 
In de week na de herfstvakantie hebben alle kinderen een bestelkaartje van de schoolfotograaf mee 
naar huis gekregen. Op dit kaartje staan de inlogcodes van uw kind om in de kunnen loggen op de 
site van Vrouwenhof Fotografie. We hebben van de fotograaf te horen gekregen dat vele ouders al 
hebben ingelogd en foto’s hebben besteld. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, kunt u dit nog 
steeds doen via de volgende website: www.vrouwenhof-fotografie.nl  

 
Bent u de gegevens van uw kind kwijt? Dan kunt u 
een mailtje sturen naar: 
suzanne.van.doorn@lpsnet.nl  

 
Zoals al op onze Facebook pagina te zien was, is de schuur op ons schoolplein eindelijk klaar. Alle 
kinderen hebben een bijdrage geleverd en het resultaat mag er zijn. We zijn er trots op! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuur Boemerang 

http://www.vrouwenhof-fotografie.nl/
mailto:suzanne.van.doorn@lpsnet.nl
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De kleding inzamelingsactie van Bag2School die op 29 oktober is gehouden heeft 892 kilo aan 
herbruikbare kleding en textiel opgeleverd! De opgehaalde kleding en textiel krijgt voor een groot 
deel een nieuw leven in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië, wat natuurlijk heel fijn is. Daarnaast 
ontvangt de school een bedrag van € 267,60. Dit bedrag zal door de ouderraad ingezet worden voor 
schoolactiviteiten. Namens de ouderraad: bedankt! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende voorwerpen en spullen zijn gevonden en af te halen bij onze conciërge Henk: 

Inzameling Bag2School 

Gevonden voorwerpen 

 


