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Onderzoek De Klim-Op
Bestuur, directie en team maken zien het als een grote
uitdaging onze school zorgvuldig voor te bereiden op de
toekomst. In samenwerking met en in opdracht van het
bestuur vindt er in de komende tijd een onderzoek plaats
op De Klim-Op. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de
Compaen Groep. De deelnemers aan het onderzoek zijn de medewerkers van De KlimOp, een oud-leerkracht, enkele ouders en een aantal kinderen.

De kinderen die deelnemen aan het onderzoek worden gekozen uit groep 6, 7 en 8. Deze
kinderen zullen worden geïnterviewd. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Als u
het niet op prijs stelt dat uw kind wordt geïnterviewd, dan vragen wij u dat te melden via
emailadres: dir@klim-op.info onder vermelding van ‘Onderzoek De Klim-Op’ . Als wij
uiterlijk 6 oktober geen reactie hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat uw kind mag
deelnemen aan het onderzoek.
Namens directie en team,
Ruurd Bijlsma
College van Bestuur Stichting Present.

Vernieuwen website en ouderportaal
Zoals u weet wordt in verband met het verder verbeteren van de communicatie tussen
ouders en school door het team en de ouderraad gewerkt aan het vernieuwen van de
schoolwebsite in combinatie met een zogenaamd ouderportaal. Hieronder vindt u een
afbeelding van de homepage van het laatste ontwerp (de grote foto maakt deel uit van
een slideshow) We geven hier binnenkort ‘een klap op’ en starten dan met het vullen van
de inhoud. We blijven u op de hoogte houden, ook met betrekking tot het ouderportaal.

(afbeelding: ontwerp homepage)

‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Woensdagochtend 18 oktober
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

Hallo, wij zijn de ouderraad van de Klim-Op :-)
Wist jij dat?
Hallo, wij zijn de ouderraad van de Klim-Op. Wij zijn; Florieke, Teun, Nathalya, Gerdien,
Monique, Joost, Elles, Shirley, Niels en Mees de hond ;-)
De OR bestaat uit vijf dames, drie mannen en één hond. Het dagelijks bestuur van de
ouderraad bestaat uit: Niels Horn (voorzitter), Shirley Somers (penningmeester) en
Florieke Stouten (secretaris).
Vragen? Stel ze ons gerust.

Luizenouders gezocht
De ouderraad zoekt nieuwe luizenouders als aanvulling van ons bestaande luizenteam.

Opgeven?
Mail naar or@klim-op.info of geef je op bij één van de luizenouders of schrijf je naam op
de lijst aan de deur van de klas.

Gezond eten met kinderen

De ‘aanschuiftafel’ op dinsdag 3 oktober voor álle ouders en verzorgers met kinderen

Is je kind een moeilijke eter? Moet je die strijd met je kind aangaan of juist niet? Is aan
tafel zitten én blijven een drama? Hoe zorg ik dat mijn kind gezond eet? Maak je je
zorgen en weet je het soms even niet?
Kom dan 3 oktober naar de aanschuiftafel in de Kookstudio van t Stadsplein. Onder
begeleiding van twee professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin worden
adviezen gegeven en ervaringen met andere ouders gedeeld. Dit alles om je kind weer
op weg te helpen om samen een goede en gezellige maaltijd aan tafel te hebben. De
dames van de Kookstudio zullen informatie geven over goede gezonde snacks, natuurlijk
met een lekker voorbeeld en recepten!
Wie: Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf… )
Wat: De aanschuiftafel met thema “Gezond eten met kinderen”

Waar: Hét Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel
Wanneer: Dinsdag 3 oktober van 13.30 tot 14.30 uur. Inloop vanaf 13.15 uur
Carina Heilig Welzijn Stede Broec en Tjitske Grasman GGD (Centrum voor Jeugd en
Gezin).
Voor vragen mailt u naar c.heilig@welzijnstedebroec.nl
Schuif maar aan… u bent van harte welkom!
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