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Leerlingenpanel
Het leerlingenpanel voor het komende schooljaar is weer opgestart! In het leerlingenpanel zitten
kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die meedenken met het MT over allerlei zaken. De kinderen
komen zelf met allerlei ideeën en wensen die spelen binnen hun groep, maar geven ons ook
advies. Op deze manier proberen we de kinderen de beginselen van actief burgerschap bij te
brengen. Ieder jaar worden er op een democratische wijze nieuwe leerlingen gekozen per groep.
De kinderen van dit jaar stellen zich graag aan u voor:

‘Ik ben Igno uit 6A en ben 9 jaar oud. Ik zit in het leerlingenpanel, omdat ik goed voor het milieu
ben’.
‘Hoi, ik ben Annelou uit groep 6B en ik ben 9 jaar. Ik zit in het leerlingenpanel , omdat ik leuke
ideeën heb’.
‘Ik ben Femke uit groep 7A en ben 11 jaar oud. Ik wil naar de kinderen in de klas luisteren en hun
ideeën graag meenemen naar het leerlingenpanel’.
‘Ik ben Yunah (7B) en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in het leerlingenpanel, omdat ik het heel graag wil
proberen’.
‘Hallo, ik ben Cailin van Hoof (8A) en ik zit het leerlingenpanel. Ik ben uitgekozen door de klas 8A
en ik wil dat het een leuk schooljaar wordt en daarnaast ben ik de voorzitter’.
‘Mijn naam is Myrthe en ik ben 11 jaar en zit in groep 8B. Ik zit in het leerlingenpanel, omdat ik
graag mijn ideeën wil delen en ik het leuk vind om er over te praten. Ik neem afwisselend met
Noor, 11 jaar en ook uit groep 8B deel aan de vergaderingen’.
‘Ik ben Noor en zit in het leerlingenpanel, omdat ik mijn ideeën wil laten zien en verbeteringen wil
maken voor de school. Ik vind het leuk om te doen’.
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Honden in het park
We hebben van enkele ouders een bericht gekregen dat er honden worden meegenomen bij het
ophalen en brengen van de kinderen aan school. We willen jullie vragen rekening te houden met
elkaar en met de kinderen, zodat iedereen zich veilig kan bewegen rondom de school.

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

De oversteektechniek
Om een conflict op te lossen is het belangrijk dat de twee partijen begrip hebben voor elkaars
standpunten. Kinderen die de oversteektechniek beheersen zijn in staat het conflict stil te leggen,
naar elkaar te luisteren en samen te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. Daarbij proberen ze
zich in elkaars positie te verplaatsen door te kijken, te voelen, te horen en te denken als de ander.
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Medezeggenschapsraad

Samen sterk en gezond!
Met alle nieuwe ontwikkelingen en maatregelen rondom corona is het belangrijk dat we samen
sterk en gezond blijven! Het is tevens ook heel belangrijk dat we samen plezier blijven houden.
Wij dagen jullie, ouders en kinderen, daarom uit om samen mee te doen aan de Jerusalem
challenge. Waar de kinderen en leerkrachten twee weken terug het dansje al voorgedaan hebben,
vragen we jullie nu met ons mee te doen. Dus vindt u het een leuk idee om samen met uw
kind(eren),opa/oma of andere familieleden mee te doen aan de challenge, stuur dan uw filmpje
voor 15 oktober via SocialSchools op naar juf Nikie. Zij maakt van alle filmpjes een film die later via
SocialSchools verstuurd zal worden. Op deze manier hopen we te laten zien dat Klim-Op, ondanks
de coronamaatregelen, samen met ouders en kinderen sterk staat en plezier heeft!
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Gezinnen gezocht voor NPO-ZAPP
Voor een superleuk nieuw kinderprogramma op Zapp is IDTV op zoek naar gezinnen.
Heb jij een kind in groep 6, 7 of 8 en vind je het leuk om met jouw gezin van minimaal 4 personen
een dag in de spotlights te staan en een BN’er om de tuin te leiden? Geef je dan nu op!
Het gaat om een programma waarbij een Bekende Nederlander een dagje langskomt bij jullie thuis.
Jullie opdracht is om iets verborgen te houden voor hem of haar…
en als dat lukt winnen jullie een prijs voor het hele gezin! De
precieze details zijn nog geheim, maar het belooft heel leuk te
worden.
Mocht je nou denken ‘wij willen meedoen!’ dan kun je je opgeven
via deze link of mail naar aanmelden@idtv.nl. Maar stuur dit
bericht vooral ook door als je een gezin kent waarvan je denkt dat
dit echt iets voor hen is.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek begonnen met als thema ‘En toen’. De afgelopen
1,5 week hebben we verschillende activiteiten ondernomen om het leesplezier te vergroten. Ook
hebben we in de bouwen 1-2, 3-4 en 5-6 en 7-8 een thema ochtend/ middag gehouden. Voor een
sfeerimpressie zie de volgende foto’s.
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Bag 2 school
Deze week hebben de kinderen allemaal een inzamelzak van bag2school gekregen. Met deze
inzamelactie zamelt de ouderraad geld in voor de schoolactiviteiten. Zie de poster hieronder met
verdere informatie.

Ouderraad Klim-Op

Datum en locatie volgen
nog.

