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Prachtige Kasten 
Wat staan er ineens prachtige kasten in school en in de lokalen: om
nieuwsgierig van te worden !
Wanneer je een idee hebt wat dit zou kunnen betekenen, schrijf het
op en stop het met je naam en groep in de doos met het vraagteken
die op het podium staat.
In de volgende Nieuwsbrief komen we er op terug!

ANWB Streetwise komt 1 mei op De Klim-Op

Ook de leden van het team van De Klim-Op voelen zich verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
van uw kind. Daarom hebben wij in november 2016 ANWB Streetwise uitgenodigd om op 1 mei 2017
naar De Klim-Op te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo
veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:


Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen
van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.



Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.



Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van
een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.



Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

Lekker Lezen in onze bibliotheek ‘De Boekentuin’
Kom helpen als biebmoeder in onze gezellige bibliotheek: er is een plekje vrij voor een
reserve biebmoeder/vader/opa/oma!!
Meld je/u aan bij juf Jacqueline.

Verkiezingen MR
Zoals u weet komt er een plaats vrij in onze medezeggenschapsraad. Inmiddels heeft u
een stemformulier ontvangen; dit is, tezamen met informatie over de drie kandidaten,
vrijdagmiddag 31 maart aan uw kind meegegeven.

U kunt uw stemformulier deponeren in de stembus op school. Deze staat op het podium
in de aula van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 15.30uur.

Op het schoolplein: geen speelgoed van thuis mee
Nu het lente is, wordt iedereen actief en wordt allerlei speelgoed uit de kast gehaald.
Heel begrijpelijk en leuk bovendien.
Voor uw veiligheid en dat van alle kinderen van onze school is het hierbij wel belangrijk
om ook weer even de volgende schoolafspraak uit de kast te halen:
Op het schoolplein mag alleen het speelgoed gebruikt worden dat door de school, of de
ouderraad, is aangeschaft.
Zorgt u er daarom alstublieft voor dat uw kind geen speelgoed (eenwielers, skates, ox
boards en dergelijke) mee naar school neemt.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Mobieltjes op school: uit en in het mandje
Wilt u uw kind er aan herinneren dat wanneer zij/hij een mobieltje mee naar school
neemt, deze onder schooltijd uit zet en in het mandje in de klas legt.
Bedankt voor uw medewerking!

‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Woensdagochtend 22 maart hebben we met elkaar, ouders en teamleden, zonder agenda
gepraat over allerlei onderwerpen die met onze school te maken hebben, zoals TOOLS21
en het overblijven. Dat kan opnieuw op:
woensdagochtend 10 mei
tussen tien voor half negen en kwart over negen
bent u weer van harte welkom (in de teamkamer)!
De koffie en thee (met koek ) staan dan klaar.
Met hartelijke groet en tot ziens!
Het team
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