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wij wensen iedereen mooie
feestdagen en een prachtig
2018

Het team van De Klim-Op
Ook in het nieuwe jaar
‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Woensdagochtend 24 januari
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

Beste ouders/verzorgers,
Allereerst wens ik iedereen een liefdevol en mooi 2018 toe. Het nieuwe jaar dient zich aan en daarom wil ik u
graag op de hoogte brengen van wat wij vanaf de zomervakantie tot aan kerst in 2017 hebben gedaan. In de
lessen Humanistisch Vormings Onderwijs onderzoeken leerlingen allerlei thema’s aan de hand van
levensvragen en morele vragen. Zoals ieder jaar zijn we in de groepen 6 t/m 8 gestart met kennismaken. Hoe
goed kennen we elkaar eigenlijk en zijn er nog dingen die we niet wisten?
De leerlingen van groep 6 zijn gestart met de ik-koffer. Aan het begin van iedere HVO les vertelt een andere
leerling aan de hand van de inhoud van zijn/haar koffer wat belangrijk is in zijn/haar leven. Daarnaast hebben
we het gehad over de thema’s arm/rijk en luxe en noodzakelijke zaken in het leven. “Kun je arm zijn en je rijk
voelen? En wat is arm zijn dan?”
In groep 7 Hebben we het thema tijd behandeld. De leerlingen hebben nagedacht over de filosofische vraag:
“Maakt het uit of een klok 10 of 12 uren heeft?” en afsluitend hebben ze een brief aan zichzelf in de toekomst
geschreven. Deze brief ontvangen ze van mij terug aan het einde van groep 8.
In groep 8 Hebben de leerlingen de film ‘Spijt’ gekeken en hebben we het thema pesten besproken. Welke
rollen kunnen leerlingen in een klas waar gepest wordt allemaal hebben en waar ligt de grens tussen plagen en
pesten?
Groep 7 en 8 hebben zich aan het einde van het jaar beide ingezet voor Amnesty International. Via de
schrijfmarathon, georganiseerd rond de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, hebben de leerlingen
kennis genomen van mensen die onze hulp hard nodig hebben. Ze hebben een kaart geschreven waarin ze de
mensen een hart onder de riem steken.
Ik hoop dat u zich een iets beter beeld van HVO heeft kunnen vormen. Heeft u nog vragen dan ben ik altijd
bereid die te beantwoorden.
Vriendelijke groet,
Agnes Arendz
HVO docent.

Nogmaals:

Eenrichtingsverkeer op De Strekel!
Samen zorgen voor Veiligheid.
In verband met de veiligheid van de kinderen en de andere weggebruikers is in overleg met de
gemeente Stede Broec, de politie en de scholen De Klim-Op en Willibrordus afgesproken dat de
Strekel voor de ouders/verzorgers eenrichtingsverkeer is.

U wordt dan ook dringend verzocht De Strekel binnen te rijden ter hoogte van De Bouw 19.
Parkeer uw auto bovendien zodanig dat er voldoende ruimte blijft om te passeren.
Hierdoor zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rond school en dat onze goede  buren
geen last hebben van auto’s die op hun erf draaien en staan.

Namens alle kinderen, ouders en buren: hartelijk dank voor uw medewerking!

Het nieuwe jaar bij de Witte Schuur
Enkhuizen: In de tweede week van de kerstvakantie van organiseert De Witte Schuur weer een
muziekochtend speciaal voor peuters en kleuters en een spannende, creatieve, en leerzame
workshop voor kinderen van 6 tot en met 12 .
Woensdag 3 januari de Workshop - Muziek op schoot voor peuters en kleuters

Gezellig samen zingen, dansen en muziek maken! Ligt er buiten sneeuw? Wie weet gaat het binnen
sneeuwen ! Misschien maken we een ritje met de arrenslee of gaan we met z’n allen schaatsen.
Wil je ook spelenderwijs de wondere wereld van de muziek ontdekken samen met je
(klein)zoon/(klein)dochter? Kom dan meedoen met de winterworkshop “Muziek op Schoot voor
peuters en kleuters” bij MEC de Witte Schuur in samenwerking met Marieke Botman, ‘Muziekpraktijk
de Zevensprong’
Donderdag 4 januari Workshop - High tea voor vogels.
Het is winter en de vogels buiten kunnen wel wat extra voedsel gebruiken. We gaan vetbollen in een
kop en schotel maken om buiten in je tuin te hangen. Maar weet je wie de gasten zijn die op deze
lekkernij afkomen? Ook gaan we met verrekijkers de vogels in onze tuin spotten.

Om teleurstelling te voorkomen is het gewenst om je vooraf aan te melden want vol=vol.
Kijk op onze site voor alle informatie en geef je snel op! www.mec-dewitteschuur.nl Mec de Witte
Schuur, Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen. tel 0228 320310

Volkssterrenwacht Orion
Op zondag 17 dec. van 13.00 – 17.00 uur: Publieksopenstelling met om 14.00 en 16.00 uur: lezing
over de Ster van Betlehem door Jos Lankreijer
Op vrijdag 29 dec. van 19.00 – 22.00 uur: publiekskijkavond

Op donderdag 4 en vrijdag 5 januari 2018 van 13.00 – 17.00 uur.: in de kerstvakantie extra
publieksopenstelling en filmvoorstellingen om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur ( voor de films
reserveren)

Volkssterrenwacht Orion, Veilingweg 21B (1e verd. Streekbos Paviljoen),1611 BN,
Bovenkarspel. Tel.064885044. Meer info op:
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 ik ben jarig!
Bezoek onze website en Facebookpagina:
www.klim-op.info
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