Nieuwsbrief obs De Klim-Op
juni 2018
Op 17 mei zijn de groepen 4 t/m 7 naar het
Streekbos geweest om deel te nemen aan een
natuurcircuit. In 6 rondes konden de kinderen
varen (om watervogels te spotten), bomen
meten, kriebelbeestjes zoeken, planten en
bloemen zoeken en bekijken en in gesprek gaan
met een IVN medewerkster. De kinderen, maar
ook de begeleiders en juffen, hadden een
mooie en leerzame ochtend!

BELEEF DE GESCHIEDENIS
Wat hebben de dagen van de week te maken met geloven in de middeleeuwen? Hoe
weten we iets over geloven in de middeleeuwen en wat is het verschil tussen het
nieuwe geloof en het oude geloof in Nederland? Hoe is het om in deze
overgangsperiode te leven? En wat is de betekenis van relieken? Op al deze vragen
hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 antwoord gekregen in een gastles van
Gerti de Koeijer, van ‘Beleef de geschiedenis’.

TIP: Op zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 16.00 uur is er een open dag bij de
rioolwaterzuivering aan de Ketellap 1 in Wervershoof.
We wonen in Nederland onder het zeeniveau en we krijgen steeds meer te maken met
weersextremen als droogte en clusterbuien. Schoon zoet water wordt in de toekomst
schaarser. Het werk van het hoogheemraadschap en de bewustwording over hoe we met
ons water omgaan is daarom belangrijk.
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Minibieb Klim-Op
‘Minibieb Bovenkarspel’ heeft ons
een geweldig boekenpakket
geschonken! Enkele boeken zullen
we gebruiken in de klassen, maar de
meeste boeken zullen we aanbieden
als zwerfboek in onze eigen Klim-Opminibieb.

Hoe werkt de minibieb?
In de grote, blauwe Klim-Op-kast op het podium staan boeken
uitgestald. Als je een leuk boek ziet, met daarop een
Zwerfboeksticker, mag je deze meenemen naar huis om te
lezen. Het is de bedoeling dat je dit boek en/of andere leuke
boeken weer mee terug neemt naar school. Alleen met de
inbreng van ‘nieuwe’ boeken kan de minibieb een succes
worden. Zorg er dan wel voor dat die boeken nog netjes en
niet te oud of vergeeld zijn. De minibieb heeft nog niet veel
boeken, maar met jullie hulp kan dit meer worden! Boeken
kunnen ingeleverd worden bij juf Kitty (lokaal links naast het
podium). Let op! Alleen kinderboeken!

Natuurlijk kunt u voor het lenen en inbrengen van boeken
(voor kinderen en volwassenen) ook terecht bij ‘Minibieb
Bovenkarspel’ van Esther Broersen, op La Reinelaan 87 in
Bovenkarspel. Zij is ambassadeur van Stichting
Kinderzwerfboek (onderdeel van het Nationaal Fonds
Kinderhulp). Deze stichting zet zich in voor kinderen die in
armoede opgroeien.
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Oudergeleding gezocht voor de MR!
De taken van de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht onderdeel van de
organisatie van de school. Hier praten ouders en leerkrachten mee over de
inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR heeft hierin
adviesrecht of instemmingsrecht.
Alle beleidsvoorstellen die te maken hebben met school passeren de MR. Denk
bijvoorbeeld aan de besteding van geld, het vaststellen van vakanties en vrije
dagen en van diverse protocollen.
De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar.
Belangstelling voor de vacature?
U kunt zich als kandidaat aanmelden via het algemene mailadres van de MR:
MR@klim-op.info óf dit doorgeven aan één van de MR-leden. Mocht u eerst
een vergadering bij willen wonen, kan dat natuurlijk.
Graag reageren voor vrijdag 29 juni.

En nog dit …
De Avondvierdaagse Stede-Broec is in volle gang. Vorig jaar heeft onze school de
gouden wisselbeker gewonnen, omdat onze school relatief gezien de meeste
deelnemers had. Zou het dit jaar weer lukken??? Vrijdag, voorafgaand aan de intocht,
zullen we het weten!
P.S.: Wilt u zelf de shirtjes wassen en weer mee naar school nemen?

Op 27-28-29 juni gaan de groepen 7 en 8 op kamp naar
Appelscha. Het thema is Mexico en de leerkrachten en enkele
ouders zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het beloven
weer mooie dagen te worden!

GEVONDEN VOORWERPEN:
In de loop van de tijd is er veel kleding ‘gevonden’ op school. Van donderdag 31 mei
tot woensdag 6 juni liggen deze spullen uitgestald op het podium. Daarna zullen wij
deze kledingstukken wegdoen.
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