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November

Voortgangsgesprekken

5-12

Sinterklaasviering

19-12

Kerstviering

21-12

Continurooster:
kinderen zijn om 12.30
uur vrij

Juf Carla
Juf Carla gaat een andere rol in de organisatie oppakken. Zij gaat
ondersteunende werkzaamheden verrichten voor alle klassen. Dat
betekent dat juf Tamara met een nieuwe collega gaat
samenwerken en de kinderen van groep 5 een nieuwe leerkracht
krijgen. Tot 1 februari zal dat een invalleerkracht zijn, meester
Thijs. Meester Thijs is een zeer ervaren leerkracht en we
verwelkomen hem graag binnen onze school. Meester Thijs is er
tijdelijk, tot 1 februari. Per 1 februari verwachten we een nieuw
teamlid te kunnen toevoegen aan onze formatie.

Schoolfonds

Excursies

Er is voor ons allen een dure maand in aantocht. Wij zouden het
heel fijn vinden als u voor december in ieder geval de helft van
het schoolfond zou willen betalen zodat wij de kinderen weer een
leuk Sinterklaas- en Kerstfeest kunnen bezorgen. Dat kan contant
bij Anja, Martha of Thea. U kunt het schoolfondsgeld natuurlijk
ook overmaken op rekeningnr. NL74 INGB 0005580844 t.n.v.
Oudercommissie De Klimop te Rotterdam.
Dank, Anja (administratie)

We gaan regelmatig met leerlingen op
excursie. Kinderen leren veel als zij in
een rijke leeromgeving kunnen zien,
voelen, ruiken en bijvoorbeeld
experimenteren om de wereld beter te
begrijpen en kennis en vaardigheden te
kunnen toepassen. We vinden dat de
excursies een waardevolle bijdrage
leveren aan ons onderwijs.

Veiligheid in de wijk
De bijeenkomst “ Veiligheid in de wijk” van afg elopen maandag is
druk bezocht. Er is veel besproken
over de problemen die spelen in
deze wijk. We begrijpen dat dit
onderwerp enorm leeft. Er zijn door
de deelnemers oplossingen aan gedragen. De medewerksters van het
onderzoekbureau die de bijeenkomst hebben geleid, maken een
verslag van de bijeenkomst en
sturen dit verslag naar de gemeente
en naar de ouderconsulenten van
onze school. Op school gaan wij tevens
met dit thema aan de slag. Wij houden u op de hoogte. Bedankt
voor uw medewerking.
Martha & Nezahat
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Studiedag team
Wist u dat…
We regelmatig leestutoren in school
hebben die met de kinderen lezen.
Ons doel is vanzelfsprekend dat
kinderen leeskilometers maken. Een
bijkomend voordeel is dat kinderen
extra tijd krijgen (1-op-1) met een
leestutor en die tijd kan bijdragen aan
ontwikkeling op veel gebieden. Denk
bijvoorbeeld aan gesprekken die tijdens
de leestijd gaan over het verhaal
waardoor kinderen meer kennis van de
wereld krijgen. Ze geven regelmatig
betekenis aan nieuwe woorden en
vergroten daarmee de woordenschat.
Op sociaal-emotioneel vlak kunnen
kinderen groeien door dit aanbod. We
danken onze tutoren voor hun tijd en
energie.

De studiedag bij ons op school van afgelopen woensdag
stond in het teken van de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen en op welke wijze wij een positieve bijdrage
kunnen leveren aan die ontwikkeling. Een trainster van
Leefstijl (een methode ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen) heeft ons de hele dag
voorzien van praktische tips welke wij graag gaan toepassen
in onze dagelijkse lespraktijk. Kinderen beginnen al jong met
het ontwikkelen van sociaal -emotionele vaardigheden. Met
onze methode Leefstijl worden leerlingen bewust gemaakt
van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze
niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen
met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en
opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’
versterken.
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