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Elke 10de van de maand ontvangt u via social schools een Nieuwsbrief. 

Deze Nieuwsbrief is de eerste in het schooljaar 20-21. In de bijlagen van de 

Nieuwsbrief hebben we informatie toegevoegd die belangrijk is voor 

ouders/ verzorgers van onze leerlingen. Op de website van Klim-Op staat 

algemene informatie over de school. https://bsklim-op.nl/  

Dit schooljaar zijn we gestart met 15 groepen. De leraren hebben zich 

goed voorbereid op het nieuwe schooljaar waardoor we de leerlingen 

vanaf de start op maat kunnen begeleiden. Dit jaar hebben we twee 

groepen 8 en werken ze in de lokalen op de eerste verdieping die 

verbonden zijn met een gemeenschappelijke werkruimte. Daarbij hebben 

ze ruimte op de gang voor groepswerk. De groepen 3 t/m 7 hebben 

allemaal een parallelgroep met een gemeenschappelijke werkruimte. De 

groepen 1-2 beschikken over de gehele begane grond met 4 lokalen.  

De communicatie met ouders is erg belangrijk en gelukkig kunnen de 

kennismakingsgesprekken doorgang vinden. In deze gesprekken wordt er 

gesproken over het welbevinden van uw kind in de groep. Het pedagogisch 

klimaat is een speerpunt waarin het team zich ontwikkelt. Ook dit 

schooljaar zijn studiedagen voor het team met pedagoog Kees van 

Overveld gepland om onze opvoedkundige vaardigheden verder te 

ontwikkelen.  Tijdens het kennismakingsgesprek komen de cognitieve 

vaardigheden van uw kind ter sprake; rekenen, taal, Engels en lezen dit zijn 

de kernvakken van de basisschool. Belangrijk hierin is dat uw kind zijn 

eigen leerlijn kan volgen, waarmee de leerstof aansluit bij eerder geleerde 

vaardigheden. De sociaal emotionele vaardigheden van uw kind worden in 

de groep getraind tijdens groepswerk en samenwerkingsopdrachten. De 

voorbereiding naar een hogere groep of het Voortgezet onderwijs staat 

onder andere in het teken van de sociaal emotionele vaardigheden. De 

afgelopen schoolweken zijn de groepsleraren direct gestart met de 

kernvakken en training van sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld het 

uitvoeren van de opdracht en het ontvangen van feedback hierop. We 

werken aan een fijn schooljaar voor uw kind.      

 

Met hartelijke groet, 

Ab de Laater. 

Interessante 
informatie: 

 
- 28 september 

studiedag 
- 30 september 

start 
kinderboeken-
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- 5 en 6 oktober 
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0-meting 
Aan het eind van schooljaar 2019-2020 is gekozen om niet alle CITO toetsen af te nemen bij de 
leerlingen, zoals andere jaren gebruikelijk is geweest.  
Om bij de start van dit schooljaar goed in beeld te krijgen hoe de kinderen zich ontwikkelen, 
worden de komende weken enkele CITO toetsen afgenomen in groep 4 t/m 8.   
De resultaten worden gebruikt als meetpunt aan het begin van het nieuwe leerjaar om daarmee 
het onderwijs goed af te stemmen.   
Voor u als ouder zijn de behaalde resultaten inzichtelijk te zien in Parnassys.   

 

 

Social schools  
We werken nu 1,5 jaar met social schools. Een 
omgeving waar wij als school met u communiceren. 
Ouders onderling kunnen hier ook informatie 
uithalen of delen. Zo kan het bijvoorbeeld handig 
zijn om telefoonnummers of mailadressen op te 

zoeken, zodat kinderen gemakkelijk met vriendjes of vriendinnetjes kunnen afspreken.  
 
U kunt dit instellen door de volgende stappen te doorlopen:  
startscherm → op uw naam bovenin klikken → account & profiel → kopje gedeelde contact 
gegevens  

 

Medicijnverklaring  
We willen u vragen om een medicijnverklaring in te vullen als u wilt dat de leerkracht medicijnen 
aan uw kind toedient tijdens schooltijden. Denk hierbij ook aan paracetamol of keelsnoepjes met 
bijsluiter. Een mondelinge toezegging volstaat niet. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u zo’n 
verklaring. Daarnaast is de verklaring ook te vinden op onze website. 

 

Sportdag   
Misschien heeft u het op de kalender al gemist, maar we 
hebben dit schooljaar geen sportdag. Door Covid-19 zien wij 
geen mogelijkheden om een sportdag te organiseren. 
Ouders zijn namelijk van groot belang op deze sportieve dag. 
Wel willen we de Koningsspelen wat grootser aanpakken. 
We hopen dat we tegen die tijd dit gezien Covid-19 wel 
kunnen organiseren. 
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GGD  
Beste ouders en leerlingen, 
 

Graag stel ik mij voor. 
Mijn naam is Danielle Voeten en ik ben de nieuwe jeugdverpleegkundige van deze school. 
Sinds begin 2018 ben ik werkzaam als jeugdverpleegkundige in Bergen op Zoom en vanaf april 2020 
ook gedeeltelijk in de gemeente Woensdrecht. 
Daarnaast werk ik ook nog 1 dag in de week voor het Ziekenhuis CJG in het Bravis ziekenhuis samen 
met de kinderartsen, waar ik voorheen 15 jaar als kinderverpleegkundige heb mogen werken. 
Ik hoop jullie de komende tijd te mogen ontmoeten. Ter kennismaking en voor een praatje, met 
alle vragen over gezondheid, welzijn en opvoeding. Ook de kinderen zijn natuurlijk van harte 
welkom! 
 
Ik kijk er enorm naar uit om met jullie samen te mogen werken! 
Mijn inloop spreekuur is iedere eerste dinsdag van de maand van 
08:30 uur tot 09:30 uur. 
 

Weet mij te vinden! 
 

Met vriendelijke groet, 
Danielle Voeten Jeugdverpleegkundige GGD 

 

Kinderboekenweek 2020 
Voorlezen, samen lezen, zelf lezen is van groot belang voor een goede taalontwikkeling bij 
kinderen. Niet voor niks dat er jaarlijks de Kinderboekenweek wordt gehouden om de aandacht 
hierop te vestigen.  
 

En toen?  
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober 2020 gaan we terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees 
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de 
Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van 
toen door het lezen van boeken!  
 

Tijdens deze periode worden er op school verschillende activiteiten georganiseerd:  
* In de groepen worden verschillende activiteiten behandeld in het thema “En toen?”.  
* Onderling organiseren de leerkrachten een uitwisselingsactiviteit met een andere groep.  
* Voorleeswedstrijd in de bovenbouwgroepen.  
 

We wensen jullie allemaal veel leesplezier! 
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Kwink   
KWINK is een methode voor sociaal-emotioneel leren. De leerkrachten geven wekelijks les in het 
sociaal-emotioneel leren en gebruiken daarbij o.a. de methode KWINK.  
Met de hele school werken we aan dezelfde thema’s. Er zijn drie niveaus waarop de lessen 
gegeven worden. Er zijn lessen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.   
 
Bij de KWINK lessen staan doelen gericht op het sociaal emotioneel leren centraal.   
 
Lesdoelen uit de eerste les:    
Voor groep 1,2 en 3: Ik kan samen met anderen werken aan een 
prettige groep.  
Voor groep 4,5,6,7 en 8: Ik kan samen met anderen 
werken aan een veilige groep.    
 

Tijdens de lessen van de onderbouw en middenbouw is er 
een online oefenomgeving: een fictieve ‘wereld’ waarin 
dieren situaties meemaken die zich ook in de gewone wereld 
kunnen voordoen. In de bovenbouw wordt er 
gebruik gemaakt van geacteerde filmpjes.   
 

Bij KWINK werken de kinderen aan 5 
fundamentele levensvaardigheden (competenties) voor sociaal-emotioneel leren. Dit is gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten. Kees van Overveld (gedragsdeskundige) is betrokken bij onze 
school. Hij verzorgt regelmatig studiedagen op de Klim-Op.  
 

Iedere les staat er een KWINK van de week centraal.  Dit is een gedragsverwachting aan het einde 
van de les.  Gedragsverwachtingen van de eerste les:  
Groep 1,2,3: Werk samen aan een prettige groep!  
Groep 4,5,6,7 en 8: Een veilige groep? Die maak je samen!   
 
KWINK werkt met 5 KWINKslagen.  Een KWINKslag is een vaste strategie die kinderen direct   
kunnen toepassen in een bepaalde situatie. De eerste Kwinkslag die de kinderen in les 3 leren 
is DOE ALS CONDOR:  
 

De oudste leerlingen krijgen op donderdag 10 september een Kwinkposter mee voor thuis.  
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TIP: Via deze site kunt u het actuele KWINK oudermagazine lezen:  
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/     

 

  

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
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