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een supergezellig Kerstfeest
‘Vertrouwen’

De Kerstcommissie had het thema voor deze Kerst heel goed bedacht: ‘Vertrouwen’. Dat
is immers de basis voor een goede omgang met elkaar! Wat kun je als basisschool beter
doen dan er voor helpen zorgen dat alle kinderen én ‘grote mensen’ elkaar kunnen
vertrouwen. Dit Kerstdiner liet weer eens prima zien dat we daar best wel goed in zijn.
Het begon al erg gezellig op het schoolplein met vuurkorven en gezellig kletsen met
elkaar. Bij binnenkomst rook het heerlijk van alle lekkernijen. Elk kind, iedere juf en
meester en hulpouder zag er ‘Kerstproof’ uit. Er hingen kaartjes met Kerstwensen van de
kinderen in de giga-Kerstboom op het podium, onze nieuwe grote houten Kanjer stond er
trots bij  en er klonk her en der (piano)muziek in de lokalen.
We bedanken iedereen hartelijk die zo goed geholpen heeft bij het organiseren van dit
mooie Kerstfeest en we hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar een prima
2017 van gaan maken!
Tot volgend jaar!
Het team van de Klim-Op

Tweede ‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Onder het genot van een heerlijk kopje thee/koffie (met koek :),
gezellig met elkaar praten over allerlei zaken die met onze Klim-Op te maken hebben.
23 november zijn we hiermee gestart en dat smaakte naar meer.

Dinsdagochtend 24 januari
tussen half negen en kwart over negen.
bent u wederom van harte welkom (in de teamkamer)!
Met hartelijke groet,
Het team

De aanschuiftafel woensdag 18 januari
Voor alle ouders, verzorgers én geïnteresseerden met kinderen op
de basisschool in Stede Broec
KNAP LASTIG!
Alle kinderen zijn welkom op school. Kinderen die vlot meewerken, maar ook storende kinderen,
goed lerende en minder goedlerende kinderen. Drukke kinderen en heel teruggetrokken kinderen.
Weerbare en minder weerbare kinderen. Kinderen met een gedragsprobleem en kinderen met een
gedragsstoornis. In elke klas zitten kinderen waar iets mee aan de hand is, zichtbaar of verborgen.
Dat kan knap lastig zijn voor de kinderen en hun juf of meester. Maar ja… alle kinderen zijn welkom.
De juf is veel te lief, ze moet eens strenger optreden. “Ze moet haar gewoon eens flink aanpakken of
“ waarom mag hij wel steeds door de klas lopen, meester”.
“Vroeger had niemand ADHD, toen had je gewoon een druk kind, nu krijg je gelijk een stempel op je
voorhoofd, autisme of ADHD, “als die ouders nu eens gewoon gingen opvoeden!”
“Was het maar zo simpel zal menig ouder van een kind met een dergelijke stoornis verzuchtte. Neem
jij ‘m maar eens een tijdje”.
Hoe zit het eigenlijk echt met kinderen met een gedragsstoornis? Wat betekent dat voor het kind,
broertje, zusje, ouders, de juf of meester? Gaat het over als zij ouder worden, helpt strenger zijn?
In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting over de twee bekende gedragsstoornissen, Autisme en
ADHD. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en delen van ervaring. Met als doel om inzicht te
krijgen in het gedrag van deze kinderen, waar deze kinderen en hun ouders tegenaan lopen in het
leven. En nog veel meer…

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom!
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Wie

: Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf… )
: De aanschuiftafel met het thema ‘KNAP LASTIG’
: Basisschool ‘t Vierspan locatie de Woud, Kloosterpoort 3 in Grootebroek
: Woensdag 18 januari van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur
: Elles van Amstel, Voorschools Advies Team gemeente Stede Broec
Carina Heilig, maatschappelijk werker, Welzijn stede Broec
Voor vragen kunt mailen naar c.heilig@welzijnstedebroec.nl

Klim-Op kalender
januari 2017
1.
2. Kerstvakantie
3.
4.
5.
6.

 Jill
Kerstvakantie
 Syrah
Kerstvakantie
Kerstvakantie
 Esmee
Kerstvakantie
 Jelsa

16.
17.  Chelsea

 Thijs N
18. Nationale voorleesdagen, t/m 28
januari

19.
20.  Chelsey
21.

7.
8.  Silleven
9.

22.
23.  Maja
24. ‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’

10.
11.
12.  Pien
13.
14.
15.

25.
26.  Vince
27.
28.
29.
30.  Merijn, hij komt in gr 1/2 bij juf

(8.30-9.15uur in de teamkamer)

Marjo en juf Elles

31.

 ik ben jarig!

Bezoek onze website:
www.klim-op.info
Fb: De Klim-Op Bovenkarspel

