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Nog geen gymnastiek op het rapport

Groepen 3 t/m 8 krijgen rapport
mee naar huis
Vanaf 25 november
Oudergesprekken in alle groepen.
Donderdag 5 december
Sinterklaas bezoekt de Klimop.
Let op! Gewijzigde schooltijden.
Groepen 1 t/m 4 tot 11.45 uur. ’s
Middags vrij.
Groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur.
Alle kinderen van 5 t/m 8 eten op
school.

Vrijdag 22 november krijgen de leerlingen van de groepen 3
t/m 8 het rapport mee naar huis. Op het rapport staat nog
geen waardering voor het bewegingsonderwijs, ook wel gymnastiek genoemd. Wij zijn
bezig met het invoeren van een nieuw leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs
voor alle groepen maar kunnen u dat nu nog niet presenteren. Wij denken dat wij u dit in
januari 2020 kunnen laten zien voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.

Assistenten van Sinterklaas al druk in de weer
Sinterklaas heeft het het afgelopen weekend al
direct heel druk gehad. Toen wij maandag in
school kwamen waren wij aangenaam verrast
door alle versiering die hij door zijn assistenten
had laten ophangen. Omdat wij de Pieten niet
persoonlijk kennen wil ik hen allemaal heel
hartelijk danken voor het in de juiste sfeer
brengen van de school.

Fietsverlichtingsactie
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede verlichting.
Uit onderzoek blijkt dat met goede fietsverlichting de kans op een aanrijding in het donker
daalt met wel 20 procent. Nu de dagen korter worden doet onze school weer een
fietsverlichtingsactie om met elkaar het verkeer veilig te maken.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan
deze actie. De kinderen kijken naar filmpjes en
er wordt over het belang van goede
fietsverlichting en reflectie nagepraat. Regel is,
wanneer de lantaarnpalen aan zijn, moet je
fietsverlichting ook aan.

Op donderdag 28 november zullen, tussen 8.10 en 8.30 uur, enkele kinderen uit de
bovenbouw aan de hand van een checklist de fietsen van de kinderen controleren.
Degenen waarvan de fietsverlichting niet in orde is krijgen de checklist mee naar huis
om aan hun ouders te laten zien. De kinderen krijgen sowieso een leuk aandenken als ze
hun fiets laten controleren.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met
goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal
aanbrengen op tassen en kleding. Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook!
Vriendelijke groeten,
de verkeerscommissie
Voor regels fietsverlichting en reflectie zie onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voorfietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets

Wat is de Adventsperiode?
Op zondag 1 december begint de
Adventsperiode. In deze periode is er in elke
groep een Adventskrans en besteden wij
aandacht aan de Advent. Hieronder vindt u
meer informatie.
Advent is de periode van voorbereiding op het
kerstfeest. Advent begint vier zondagen voor
Kerst en duurt tot kerstavond. In veel kerken wordt op alle vier de zondagen die in de
adventsperiode vallen - de zogenaamde ‘adventszondagen’ - een kaars aangestoken.
Betekenis Advent
Het woord advent komt van het Latijnse ‘adventus’, dat betekent ‘komst’. Er wordt
toegeleefd naar Kerst: het feest van de geboorte (de komst) van Jezus. Tegelijk wordt er
stilgestaan bij de ‘wederkomst’: de terugkomst van Jezus op aarde.
Advent 2020
De Adventstijd begint vier zondagen voor kerst, dat is ieder jaar tussen 27 november en 3
december. In 2020 begint advent op zondag 1 december.
Adventskalender
Deze speciale kalender wordt gebruikt om af te tellen naar Kerst. Bij sommige varianten
maak je iedere dag een luikje open en vind je daar een chocolaatje of een andere
verrassing. Andere Adventskalenders geven je iedere dag een inspirerende Bijbeltekst of
andere spreuk mee.
Adventskrans
Deze hebben wij vanaf deze week in elke groep. Dit is een krans, meestal van
dennengroen, waarin vier kaarsen staan. Iedere adventszondag wordt er een extra kaars
aangestoken. Dit laat zien dat we steeds dichter bij Kerst komen: het feest van het licht.
Een krans werd vroeger gebruikt om mensen te kronen of te onderscheiden. Dit is een
verwijzing naar het koningschap van Jezus.

Adventsster
In aanloop naar Kerst zie je bij sommige huizen een lichtgevende ster voor het raam
hangen. Dit verwijst naar het feest van het licht: Jezus kwam om licht in de duisternis te
brengen.
In tegenstelling tot veel andere christelijke feesten is er voor Advent geen directe
aanleiding in de Bijbel te vinden.

Sporthoek in de aula
Deze week hebben wij “officieel” de sporthoek in gebruik
genomen. In de sporthoek vindt u en uw kind informatie over de
verschillende sportactiviteiten die onder- en na schooltijd worden
georganiseerd. Veel informatie kunt u ook vinden op onze
website maar een tastbaar hoekje kan voor uw kind ook heel
interessant zijn.
Aan de wand hangt ook een brievenbus voor
aanmeldformulieren voor sportactiviteiten. U kunt zo niet alleen
digitaal inschrijven maar ook met behulp van een formulier.
De sporthoek vindt u in de aula naast de lerarenkamer.

Succesvolle kinderpostzegelactie
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben
dit jaar ook weer deelgenomen aan de
kinderpostzegelactie. Gezamenlijk hebben de
groepen 7 en 8 ruim 9500 euro opgehaald.
Dat is een mooi resultaat en daarom heeft de
Klimop het certificaat Superschool ontvangen.

Gevonden
Deze bril is
achtergebleven
bij de gymnastiek
en ligt nu bij
meester Antoine
op zijn bureau.
Van wie is deze
bril?

