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Het ritme
Het ritme en
de broodtrommels
ik was het
even kwijt
Snel ontbijten
Gymtassen
en bovenal
de Tijd

Dat ik ‘s ochtends
weer van hup
in de kleren
poets je tanden
van de haast
je agenda
in de avond
pas weer
landen

Het werd zomaar
opgeslurpt
door zon
en vrij en zin
ik verdring met
klepperende slippers
dat ik morgen
weer begin

Van het ritme
Dat opnieuw
Heel ons leven
zal bepalen
ik neem afscheid
met een wijntje
laat het idee
maar zachtjes
dalen.
© Lentezoet

VANUIT DE DIRECTIE
Zomervakantie. Zes weken lang niet letten op de tijd.
Voor veel mensen is dit zeer aangenaam. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik dit zelf ook heerlijk vond. Het is deze
week dan ook weer even wennen dat de wekker weer
gaat. Maar vol frisse moed stap ik ‘s ochtends weer in
de auto om naar het werk te rijden.
Want dit jaar heb ik wel echt uit kunnen rusten in de
vakantie, waardoor de batterij weer volledig is
opgeladen.
Helaas kan niet iedereen dit zeggen. Kirsten uit groep
1/2a is (bijna) de hele vakantie ziek geweest. Gelukkig is
zij wel weer op school, maar zij heeft niet echt van de
vakantie kunnen genieten..
Nora (groep 4) heeft aan het einde van de vakantie
tijdens het springen op de trampoline een scheurtje
opgelopen in haar scheenbeen. Nora heeft nu voor vier
weken loopgips gekregen en mag zeker nog 10 weken
niet turnen. Succes met het herstel, Nora!
In de vakantie bereikte ons het droevige bericht dat de
vader van Niels, een oud-leerling van de school, is
overleden. Wij wensen de familie van Benthem heel
veel sterkte bij het verwerken van dit grote gemis. De
vader van Niels was al enkele maanden ziek. Na goede
berichten, kregen zij helaas al snel weer slechte
berichten, waarna hij de strijd op 15 augustus heeft
moeten opgeven.

Het schooljaar 2018/2019 ligt nu voor ons. Een jaar
waarin wij de ‘goede dingen’ willen blijven voortzetten.
De rust die er is in de school, het goede pedagogische
klimaat en de communicatie met ouders en kinderen.
Daarnaast gaan wij ons ook richten op een aantal
nieuwe doelen, waarbij wij nog beter onderwijs kunnen
geven. Zo gaan wij ons richten op:
een goede overgang van groep 2 naar 3.
Waarbij spelend en ontdekkend leren belangrijke thema’s zijn die ook in andere
groepen een plek kunnen krijgen..
een goede aanpak voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
Hiervoor zullen we teamscholing gaan volgen,
waarbij de nadruk ligt op de ‘leerkuil’
(leerlingen moeten ervaren dat leren ook
moeilijk kan/mag zijn) waar alle leerlingen
doorheen moeten gaan.
Eigenaarschap
nemen:
Proactief
en
verantwoordelijk zijn.
Dit geldt zowel voor leerkrachten als voor
kinderen
Werken met digitale leermiddelen.
Momenteel zijn wij een aantal pilots aan het
lopen met Gynzy en Snappet om een
weloverwogen keuze te maken voor de
toekomst.

WELKOM
Wij mogen dit jaar vier nieuwe leerkrachten welkom
heten bij ons op school.
In groep 1/2b is juf Liselotte van de Water begonnen,
zij heeft jarenlang gewerkt op de Klim Op. In groep 6 en
7 is juf Denise Petrusma gestart, ook zij is werkzaam
geweest op de Klim Op, daarnaast heeft zij haar eigen
kinderen bij ons op school. Ook in groep 7 is meester
Niels Middelkoop gestart. We zijn blij weer een man te
mogen verwelkomen, al zal er nog wel eens wat
verwarring ontstaan doordat er nu twee meesters zijn
op deze school met dezelfde naam.
Dit jaar zullen we in enkele groepen ook starten met
ondersteuning op enkele momenten. Deze ondersteuning zal opgepakt gaan worden door juf Carla
Tromp. Wij hopen dat alle leerkrachten zich snel thuis
voelen in op onze school.
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OOK EEN HARTELIJK WELKOM AAN:
Na de vakantie zijn er niet alleen een aantal nieuwe
leerkrachten gestart, ook hebben wij een aantal nieuwe
leerlingen mogen verwelkomen:
Groep 1/2a:

Groep 1/2b:

Groep 3:
Groep 5:
Groep 7:

Seb Bokma, Xem Kleijn,
Delano van der Pol, Esther Versteeg
en Femke Versloot
Fender Ronde, Samuel Farbaniec,
Samuel Docter, Lars Kok,
Kyano Oulianov, Romee Pigmans en
Christiaan van Stijn
Tijs Bosgraaf
Annick Verheij
Mahyar Seif

Wij wensen alle leerlingen een fijne en leerzame tijd op
onze school toe . Wij hopen dat jullie je snel thuis
voelen.

EEN MOOIE DAG ...
Op woensdag 3 oktober a.s. hoopt juf Corinne van
Drenth, onze intern begeleider, te trouwen met haar
vriend Janco. U wordt samen met uw kind(eren) van
harte uitgenodigd bij het kerkelijk huwelijk. Deze
plechtigheid zal plaatsvinden in Heilige Michaëlkerk
(Jonkheer Ramweg 18 | 3998 JP Schalkwijk). De
Kerkdienst vangt aan om 15.30 uur.
Op de trouwkaart staat de tekst:’

Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels
schuilen de mensen (naar Psalm 36: 8)
Wij wensen juf Corinne en haar toekomstige man een
mooie dag en vele gelukkige jaren toe!

Woensdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag

29
03
05
07
12
18
20
01

/ 08 / 2018
/ 09 / 2018
/ 09 / 2018
/09 / 2018
/09 / 2018
/ 09 / 2018
/ 09 / 2018
/ 10 / 2018

VEILIG VERKEER + BRIGADIERS
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, wordt het ook
weer drukker op de wegen. Wij willen u daarom vragen
waar mogelijk op de fiets of lopend naar school te
komen. Mocht u toch met de auto komen dan willen wij
u met klem verzoeken om de auto alleen in de vakken
te parkeren en de zoen-en-zoef-zone te gebruiken
waar deze voor is bedoeld: Alleen afzetten van uw kind
om vervolgens u weg weer te vervolgen in dezelfde
richting - en dus niet te draaien midden op de weg.
Net als vorig jaar zal de politie weer regelmatig
verkeerscontroles uit gaan voeren om de veiligheid te
kunnen garanderen voor de kinderen.
Binnenkort zullen de kinderen van groep 7 weer een
brigadierscursus krijgen. Zij zullen samen met groep 8
en ouders ervoor zorgen dat uw kind op de drukke
ochtenden veilig kan oversteken. Naast ‘nieuwe
kinderbrigadiers’ zijn wij ook nog steeds op zoek naar
ouders die veiligheid hoog in het vaandel hebben en
willen helpen bij het brigadieren (ook u kunt hier een
cursus voor volgen, u hoeft dus nog niet in het bezit te zijn
van een certificaat.)
Aanmeldingen
kunnen
gericht
worden
aan
wim.vanvuren@stichting-logos.nl
Op 20 september zullen wij deelnemen aan de
landelijke ‘schoolbrengdag’. Wij hopen dat op deze dag
zoveel mogelijk kinderen worden gebracht op de fiets
of lopend.
.
CONCIËRGE
Nog steeds zijn wij op zoek naar mensen die voor ons
kleine klusjes willen doen. Na het wegvallen van
meester Johan, hebben wij helaas nog geen
kandidaten gevonden. Hierdoor blijven bijvoorbeeld
kopieerklussen,
reparatiewerkzaamheden
en
tuinklussen liggen.
Graag zouden wij één of meerdere mensen vinden die
ons hierbij kan bijstaan. Zodat wij ons kunnen richten op
onze basiswerkzaamheden. Goed onderwijs bieden.
Dit kan geheel vrijwillig of tegen een kleine vrijwilligersvergoeding.

Luizencontrole
OR-overleg
Informatieavond
Studiedag (alle kinderen vrij)
Studiedag (alle kinderen vrij)
MR-overleg
Schoolbrengdag (verkeer)
Studiedag onderbouw (groepen 1 t/m 4 vrij - groepen 5 t/m 8 gewoon school).
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INFORMATIEAVOND
Woensdag 5 september organiseren wij weer een
informatieavond.
Dit is voor alle ouders van de school, maar ook voor
nieuwe
ouders
die
hun kind(eren) hebben
ingeschreven voor dit schooljaar.

SCHOOLZWEMMEN
We zullen dit jaar weer gaan schoolzwemmen met de
groepen 3 en 4. We starten na de voorjaarsvakantie.
Tegen die tijd krijgt u meer informatie over tijden,
bijdragen voor de bus etc.

Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met
de nieuwe leerkracht(en) en leggen wij uit wat er voor
uw kind dit jaar nieuw is in de groep en wat we dit
schooljaar aanbieden.
Om u in de gelegenheid te stellen om meerdere
groepen te bezoeken, bieden wij twee rondes aan.
Tussen de verschillende rondes is er gelegenheid om
onder het genot van een kopje koffie of thee te
luisteren naar de jaarplannen van voor dit schooljaar.
Mocht u de eerste ronde overslaan, dan kunt u om
19.45 uur aansluiten bij het algemene deel en de
tweede ronde bezoeken.
De tijdsplanning is als volgt:
19.00 uur - ronde 1 in de groepen
19.45 uur - algemeen deel in de hal (door de directeur)
20.15 uur - ronde 2 in de groepen
Namens alle leerkrachten heet ik u van harte welkom.

LUIZENCONTROLE
Helaas is onze groep kriebelpluizers (luizenmoeders)
steeds kleiner geworden. Hierdoor is het voor hen niet
meer te doen om de gehele school te controleren.
Vanaf dit schooljaar zal daarom elke groep zelf
verantwoordelijk worden voor het controleren van de
luizen. In elke groep zullen dus één of meerdere
ouders na (grote) vakanties de de kinderen uit de
eigen groep moeten gaan controleren. Hierbij rekenen
wij ook op uw hulp. Wanneer er te weinig
aanmeldingen komen, dan zijn wij geneigd om elke
ouder een keer in te delen. Want voorop staat dat wij
graag een kriebelvrije school willen zijn en blijven!!

“ Happy Birthday! ”
SEPTEMBER

GROEP

1

Elise Knulst (2010)

Groep 5

3

Amy van Kampen (2010)

Groep 5

7

Lucas Bentlage (2011)

Groep 3

8

Quinn Lekatompessij (2008)

Groep 7

16

Thijs ter Ellen (2012)

Groep 3

18

Lyam Rietveld (2008)

Groep 7

19

Fenne Pigmans (2008)

Groep 7

20

Linde Emck (2012)

Groep 3/4

20

Vera Schep (2007)

Groep 7/8

21

Bastiaan Bruggeman (2009)

Groep 6

24

Faya Peterusma (2007)

Groep 7/8

26

Roos van Hemert (2012)

Groep 3

28

Dion van der Wal (2008)

Groep 7

30

Fabian Kleijn (2013)

Groep 1/2A

Namens het team,
Niels Verbaas, directeur
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