
Datum: 17 augustus 2018, Nr. 1 

 

         18 aug. – Jan Justin Roodvoets 
         20 aug. – Juf Isabel  

Start nieuwe schooljaar 
Op maandag 20 augustus a.s. gaan we beginnen aan een heel nieuw schooljaar. Om 8.30 uur zien 
we iedereen graag weer helemaal uitgerust op school. We hopen dat iedereen heeft genoten 
van een heerlijke vakantie. 
 
Welkom 
Op maandag 20 augustus verwelkomen we maar liefst 6 nieuwe leerlingen op school: Julie Schreuder 
(gr.1),  Marylène Mol (gr.2), Vajèn en Izzy den Boer (gr.3) en Nina en Julius Timmermans (gr.3 en gr.5). 
Wij wensen allen een heel fijne tijd op De Klimop. 
 
Verschijnen De Kletskop 
M.i.v. dit schooljaar zal De Kletskop weer iedere vrijdag verschijnen. Even wennen weer misschien, 
maar de verschijning is wel regelmatig. De eerste “reguliere” Kletskop verschijnt op vrijdag 24 augustus. 
 
Schooltijden 
Onze schooltijden blijven in vergelijking met vorig schooljaar onveranderd. We blijven een 
continurooster hanteren. ’s Ochtends gaat de eerste bel om 8.25 uur en starten de lessen om 8.30 uur. 
Om 12.00 uur eindigt de ochtendschooltijd (op woensdag om 12.15 uur). 
Alle leerlingen blijven op school lunchen met hun eigen leerkracht. Uiteraard brengen zij wel hun eigen 
lunch mee. Na de lunch spelen zij een kwartier buiten onder toezicht van een leerkracht en een ouder. 
’s Middags starten de lessen om 12.30 uur. De eindtijd in de middag is om 14.30 uur. 
Woensdagmiddag is voor iedereen vrij. Groep 1 t/m 4 is daarnaast ook op vrijdagmiddag vrij.. 
 
Pleinwachtouders 
Nu we met een continurooster werken, kunnen we weer de hulp van een aantal ouders gebruiken bij 
het toezicht houden op het plein tijdens de middagpauze (van 12.10 tot 12.30 uur). Naast een leerkracht 
is een hulpouder per dag gewenst op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het zou heel fijn zijn als 
de pleinwachtouder al om 12.00 uur aanwezig kan zij om in de onderbouw te assisteren bij het lunchen. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij de leerkrachten. 
 
Gymtijden 
Hieronder melden we u vast de gymtijden van de verschillende groepen,  
zodat de leerlingen weten wanneer hun gymspullen op school moeten zijn. 
Groep 1-2-3: maandag en donderdag. 
Groep 4-5 : dinsdag en donderdag.  
Groep 6-7-8: maandag en donderdag. 

 



 

Eventuele staking 
Zoals u ongetwijfeld weet, rommelt het al lange tijd in onderwijsland. Sinds het najaar van 2017 voeren 
bonden en andere platformen actie om meer financiële mogelijkheden te krijgen om de werkdruk in het 
veld te verlagen. Ook het oplopende lerarentekort is een belangrijk item bij de acties. Dit kalenderjaar 
zijn er estafettestakingen georganiseerd. Op woensdag 12 september staan de provincies Zeeland en 
Brabant op de kalender om mee te doen aan een stakingsdag. Ons team staat in principe volledig achter 
de gebruikte argumenten voor de actie. Of het daadwerkelijk tot een staking gaat komen, hangt af van 
de beweging die vanuit Den Haag moet komen. We houden u op de hoogte. 
 
Vakantierooster  
Herfstvakantie                         -   ma  15-102018    t/m   19-10-2018 

Kerstvakantie                                -    ma  24-12-2018   t/m      4-1-2019 
Voorjaarsvakantie                    -   ma    4-3-2019    t/m      8-3-2019 
Goede Vrijdag                          -   vr    19-4-2019 
Meivakantie (incl. 2e paasdag)  -   ma   22-4-2019   t/m      3-5-2019 
Hemelvaartsdag + vr.               -   do    30-5-2019   t/m    31-5-2019 
2e Pinksterdag                          -   ma   10-6-2019 
Obasedag                                 -   ????? 
Zomervakantie                         -   ma     8-7-2018   t/m   16-8-2019 
 
Reeds bekende studiedagen 
vr. 28-9-2018 
vr.   1-3-2019 
do. 20-6-2019 (middag!) 
Het is mogelijk dat er op een later tijdstip nog studiedagen worden toegevoegd. 

Lees(groot)ouders 
Dit schooljaar gaan we de organisatie van het leesonderwijs iets anders aanpakken. Dat betekent dat we 
alleen voor groep 3 op alle ochtenden aan het begin van de lesdag de hulp van (groot)ouders kunnen 
gebruiken bij het lezen. Het is de bedoeling dat de hulpouder beurtelings steeds met 1 leerling een 
stukje leest. De leestijd is steeds van 8.30 tot 9.15 uur. Belangstellenden kunnen zich melden bij de 
leerkrachten van groep 3. U kunt zelf aangeven op welke dagen u beschikbaar bent. We starten met het 
“ouderlezen”, zodra er voldoende hulpouders zijn. 
 
Fruitdagen 
Ook in het nieuwe schooljaar willen we graag de “gruitdagen” erin houden. Dat betekent dat de 
leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag voor de ochtendpauze geen koek o.i.d. meebrengen, 
maar een stuk fruit of groente. Uiteraard mag dat op de andere dagen ook. 
 
Groep 1-2-3 

Het nieuwe schooljaar 
De juffen hebben er zin in! We zijn al heel wat dagen bezig geweest om de klas weer gezellig te maken. 
De kinderen zullen maandag al snel zien dat er best wat dingen een ander plekje hebben gekregen. We 
nemen de tijd om alles te bekijken, maar de kinderen zullen vast snel weer gewend zijn aan het lokaal 
én aan de nieuwe juffen. 

Afscheid nemen in groep 1-2-3 
Voor groep 1-2-3 gaat in het nieuwe schooljaar elke dag de deur al om 8.20 uur open. De kinderen 
mogen dan na het ophangen van hun jas en tas al naar de klas gebracht worden. De kring staat klaar 
met een nieuw naamkaartje op de stoel. Er mag nog even een boekje gelezen worden en als om 8.25 
uur de eerste bel gaat, is het tijd om de boeken op te ruimen en papa/mama/opa/oma gedag te zeggen. 
Bij de tweede bel wil de juf graag beginnen met de kringactiviteit. We hopen dat het iedereen lukt om 
op tijd te zijn, zodat we met zijn allen de dag kunnen starten. 



Gymtas 
De gymtassen mogen weer aan de kapstok gehangen worden, graag voor donderdag. Op maandag en 
donderdag is er voor ons tijd in de gymzaal gereserveerd, zodat we regelmatig kunnen gaan gymmen! 

Extra setje kleding 
We zouden het fijn vinden als de kinderen van groep 1-2 een extra setje kleding in hun schooltas 
meenemen, voor het geval zij op school een ongelukje hebben. 

We gaan er een fijn schooljaar van maken! 
Groetjes juf Ali en juf Fleur 

Groep 6-7-8 
Zoals u weet, mag groep 7-8 meedoen aan een spelshow op de TV. Daarvoor zijn in het vorige schooljaar 
al diverse activiteiten gedaan. Nog net voor de zomervakantie is er een videoclip gemaakt van hun 
muzikale act. 
De TV-opnamen in de studio in Hilversum vinden plaats op woensdag 26 september in de middaguren.  
De aflevering waarin De Klimop te zien is, wordt uitgezonden op zaterdag 27 oktober om 17.00 uur op 
NPO3. Wij mogen met max. 80 personen (waarvan 15 volwassenen) aanwezig zijn bij de opnamen. In dit 
aantal zitten ook de leerlingen van groep 7-8. 
We willen op 26 september met groep 4 t/m 8 afreizen naar Hilversum. Daarvoor is een bus voor 50 
personen beschikbaar. De overige max. 30 personen moeten met eigen vervoer naar Hilversum reizen. 
Deze 30 personen mogen vaders, moeders, broertjes, zusjes, enz. zijn, als we het maximum van 15 
volwassenen maar niet overschrijden. We willen familie van de deelnemers als eerste de mogelijkheid 
geven om de opnamen bij te wonen. 
Als u als ouder van een van de deelnemende kinderen deel wilt uitmaken van het publiek, moet u dat 
uiterlijk donderdag 23 augustus a.s. op school laten weten. Broertjes/zusjes van de deelnemers kunnen 
zich ook melden. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zullen we belangstellenden moeten 
teleurstellen. Natuurlijk hopen wij op een volle Klimop-tribune. 
Verdere info volgt. 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar. Wij hebben er zin in! 

 

   

 


