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Bijna vakantie…

Musical en afscheid groep 8

Het schooljaar 2017-2018 zit er bijna op.
Nog een weekje en dan kan iedereen
maar liefst 6 weken genieten van de
vakantie.
Er is het afgelopen jaar door het team en
een grote groep actieve ouders veel werk
verzet. Werkzaamheden die niet altijd
zichtbaar zijn, maar die wel een grote
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
onze school en ons onderwijs. Onze dank
aan iedereen die hier zijn of haar steentje
aan
heeft
bijgedragen!
Na
de
schoonmaakavond op woensdag 18 juli
(21.00 uur) willen we jullie onder het
genot van een drankje en hapje hiervoor
nogmaals bedanken.

Op dinsdag 17 juli zal groep 8 drie keer de
musical ‘Bende op de camping’ opvoeren.
De kinderen laten de musical op
dinsdagmorgen zien aan de groepen 1
t/m 7 en ’s middags om 13.45 uur
verzorgen zij een optreden voor
genodigden en belangstellenden. De zaal
is open om 13.30 uur. ’s Avonds is het
afscheidsfeest voor groep 8. De kinderen
laten dan hun musical zien aan de
ouders. Broertjes, zusjes en andere
familieleden en bekenden zijn hierbij niet
welkom. De zaal is open om 19.15 uur en
om 19.30 uur beginnen we met de
musical, om er daarna tot 22.30 uur nog
een gezellig feestje van te maken.
De volgende dag worden de kinderen van
groep 8 om 11.00 uur op school verwacht
om de spulletjes op te ruimen en afscheid
te nemen van de Klim-Op.

Op vrijdag 20 juli om 12.00 uur krijgen de
kinderen vakantie. Een waardering voor
de leerkracht in de vorm van een tekening
of
iets
dergelijks
wordt
zeker
gewaardeerd. A.u.b. geen cadeautjes
kopen.
U ontvangt de komende week het
informatieboekje. De schoolgids vindt u
als bijlage bij dit Kuierjournaal. Beiden zijn
na de zomervakantie ook terug te vinden
op onze website.
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Continurooster
Fijn dat veel ouders positief hebben gereageerd op onze oproep voor hulp bij het
continurooster. Deze ouders ontvangen de komende week een rooster waarin staat
aangegeven wanneer en waar zij mogen helpen.
Wil het continurooster een succes worden, dan hebben we ook op een andere manier uw hulp
nog nodig. Bij dit rooster horen namelijk ook een aantal regels, afspraken en tips. Wilt u deze
alstublieft goed doorlezen, zodat we een goede start kunnen maken. Ook in het
informatieboekje kunt u deze terugvinden.
Op het moment dat de kinderen de hele dag naar school moeten, nemen de kinderen eten en
drinken mee voor de ochtend- en middagpauze.
Bij de groepen 1 en 2 gaan de spulletjes voor de ochtendpauze in de luizenzak. Spulletjes voor
de middagpauze gaan in een bak die in de hal staat. Deze bak wordt in een koelkast geplaatst.
De groepen 3 t/m 8 hebben twee verschillende bakken. Eén bak voor spulletjes voor de
ochtendpauze en een bak voor de lunchpauze. De bak voor de ochtendpauze staat in of bij de
klas. De bak voor de lunchpauze wordt in een koelkast geplaatst.
Alle kinderen hebben voor de lunchpauze een theedoek mee. We verwachten van u dat u zelf in
de gaten houdt wanneer de theedoek gewassen moet worden.
Eten graag in een stevige, goed sluitende broodtrommel en drinken in een drinkbeker, beiden
voorzien van naam. Dagelijks komen de lunchspullen op school en worden ze ook weer
meegenomen naar huis. Er blijft dus niets op school liggen.
De leerkrachten controleren niet bij elk kind of het eten en drinken op is; eten dat niet op is
blijft in de broodtrommel, zodoende ziet u vanzelf wat er overblijft. U kunt eventueel
leerkrachten erop attenderen dat het eten en drinken niet voldoende wordt opgemaakt.

Praktische tips
 Geef net zoveel eten en drinken mee als het kind normaal thuis eet
 Geef kleine eters niet te veel mee, blijf realistisch: verwacht niet dat wanneer je kind
thuis slecht eet, hij / zij wel alles opeet op school
 Geef groente en fruit geschild en schoongemaakt mee. Zorg voor hapklare stukken,
zodat het zonder veel moeite gegeten kan worden
 Geen kant-en-klare pakjes
 Doe het samen: Betrek je kind bij het samenstellen van de lunch. Oudere kinderen
kunnen prima zelf hun boterhammen smeren. Bespreek samen welk beleg erop kan en
laat je kind mee bepalen hoeveel hij/zij meeneemt
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Lunchtips

Nieuws van de MR



Dinsdag 10 juli was de laatste vergadering
van de MR onder voorzitterschap van
Antonnet Backer. Zij heeft 3 jaar deel
uitgemaakt van de MR, waarvan het
laatste jaar als voorzitter. Zij gaf op een
zeer plezierige manier leiding aan de MR.
Ook langs deze weg willen we Antonnet
bedanken voor haar inzet, betrokkenheid
en deskundigheid. De MR heeft Ryanne
Manenschijn gevraagd om de plaats van
Antonnet in te nemen en gelukkig heeft zij
daarin toegestemd.














Varieer met allerlei broodsoorten
bruinbrood, volkorenbrood,
maisbrood, roggebrood en
krentenbrood tot een mueslibol.
Varieer met zoet en hartig broodbeleg
Rauwkost erbij: cherrytomaatjes,
worteltjes, komkommer, radijs,
paprika, augurkje
Extra los beleg erbij: stukjes kaas,
gekookte worst, plakje vleeswaren of
rozijntjes
Als uw kind helemaal geen broodeter
is dan zouden rijstwafels, crackers of
eierkoek als een alternatief kunnen
gelden.
Extra stukjes fruit
Dranken: halfvolle melk, karnemelk,
vruchtensap, yoghurtdrank of water.
Koude pannenkoek in hapklare stukjes
met jam, smeerkaas, suiker, stroop
Tortillawraps in stukjes met beleg en
sla
Af en toe een gekookt eitje of
gebakken ei op de boterham

Agenda voor de nieuwe groep 8
Na de zomervakantie gaat groep 7 naar
groep 8. De kinderen gaan dan werken
met een agenda. Het is de bedoeling dat
de kinderen deze zelf aanschaffen en de
eerste schooldag, 3 september,
meenemen naar school. Zo kunt u samen
met uw kind thuis de agenda inkijken en
weet u welk huiswerk ze moeten maken
en welke toetsen ze hebben.

Op woensdag mag ook een ‘andere’
lekkernij mee naar school.

Schoolgids
Als bijlage bij dit Kuierjournaal vindt u de
schoolgids. Met deze schoolgids willen wij
u informeren over het onderwijs op onze
school. De afgelopen jaren hebben wij u
middels dit journaal verteld aan welke
schoolontwikkelingen we het afgelopen
schooljaar aandacht hebben besteed en
ontving u een overzicht van onze
belangrijkste voornemens voor het
komende schooljaar. Deze informatie
vindt u nu in hoofdstuk 7 van deze
schoolgids.
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Jaarverslag SKOT

Afscheid TSO

Onze school is één van de dertien scholen
van de Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT). Een stichting met een
raad van toezicht, college van bestuur,
270 personeelsleden en ruim 2700
leerlingen. Middels een jaarverslag geeft
onze bestuurder dhr. R. Benneker een
beeld van onze stichting en wordt er
verantwoording afgelegd voor het
gevoerde beleid. Voor geïnteresseerden is
het jaarverslag 2017 als bijlage
toegevoegd.

Met de invoering van het continurooster
maken we geen gebruik meer van de
tussenschoolse opvang en nemen
derhalve ook afscheid van onze overblijf
coördinator Debby Siegerink en uiteraard
ook de vele overblijfouders. Wij willen
deze ouders zeer bedanken voor de
voortreffelijke wijze waarop zij ervoor
gezorgd hebben dat vele kinderen op een
plezierige wijze konden overblijven!.

Luizenpluizers gezocht!
Wij willen het komend schooljaar graag
luizenvrij blijven. U ook?!
Elke maandag na een vakantie is er een
hoofdluiscontrole bij alle kinderen op
school. Een aantal ouders van de huidige
luizenpluizers kan het komende schooljaar
vanwege uiteenlopende redenen helaas
niet meer helpen. Deze groep ouders
wordt te klein om alle kinderen te
controleren.
Daarom zoeken wij versterking.
Er wordt van u verwacht dat u helpt bij
het controleren van de kinderen op
hoofdluis. Dit is normaliter ongeveer 6
maandagen per schooljaar van 8:30 uur
tot 9:30 uur.
Heeft u op maandag tijd en wilt u deze
werkgroep ondersteunen, geef dan op
via ellenkamphuis@klimopschoolrijssen.nl
Alvast enorm bedankt!

Bo
Een, twee, drie, vier op een rij, er kon er
nog wel eentje bij. De familie van Losser is
blij u te laten weten dat hun gezin is
uitgebreid met een prachtige meid: Bo. De
trotse ouders zijn Robert en Hanneke en
door het dolle heen zijn Liv, Arwen en
Rock. Gefeliciteerd en heel veel geluk
samen!
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Gevonden voorwerpen
Achter de trap bij groep 1a staat een grote bak met gevonden voorwerpen. Aan het einde van
dit schooljaar wordt de bak leeggemaakt en gaan de spulletjes naar een goed doel. Dus bent u
iets kwijt, kijk dan de komende week s.v.p. in deze bak.

Start nieuwe schooljaar
Op maandag 3 september, de eerste dag van het nieuwe schooljaar, starten we met een vrije
inloop. De kinderen van de onderbouw mogen vanaf 8.20 uur door de ouders worden
gebracht. De kinderen van de overige groepen mogen vanaf 8.25 uur naar binnen en hoeven
(alleen deze dag) niet op elkaar te wachten op de speelplaats. Ook de ouders van deze
groepen mogen eventueel hun kind(eren) naar de klas brengen. Om uiterlijk 8.45 uur nemen
de ouders afscheid en starten we met de lessen.

Zomervakantie
Zomervakantie vanaf vrijdag 20 juli 12.00 uur tot en met
vrijdag 31 augustus.
Fijne vakantie !!!
Tot maandag 4 september

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 7 september
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