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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 1: 07-09-18

Een nieuw schooljaar
Na 6 weken vakantie zijn we afgelopen
maandag weer enthousiast aan een nieuw
schooljaar begonnen.
De meeste kinderen vinden met name de
eerste dag toch nog wel weer een beetje
spannend, maar dat gevoel is veelal
gelukkig na deze dag al weer verdwenen
en lijkt alles al weer vertrouwd en
gewoon.
Voor ons was het ook wel een beetje
spannend. Hoe gaat het met het
continurooster? De eerste ervaringen zijn
positief! Uiteraard zijn en waren er kleine
startersproblemen, maar die konden snel
opgelost worden. Voor u zal het ook even
wennen zijn. Mocht u nog vragen hebben,
schroom dan niet om ze te stellen.
Daarnaast zullen wij middels een briefje u
erop attenderen wanneer bijvoorbeeld
een beker lekt, er geen naam op een
beker of broodtrommel staat, de
theedoek ontbreekt etc. Samen kunnen
we er voor zorgen dat het een succes
blijft!
Fijn dat er ook veel ouders zijn die ons
willen helpen. Daardoor hoeven we ook
niet te vaak een beroep op u te doen.

Mochten er nog ouders zijn die ook wel
willen helpen, geeft u dit dan aan bij de
leerkracht van uw kind(eren) of bij
meneer Henri. Vele handen maken licht
werk.
Onder andere met behulp van dit digitale
Kuierjournaal zullen wij wederom
proberen u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van allerlei
ontwikkelingen op onze school. Wij
vragen u daarom het Kuierjournaal, die
tweewekelijks verschijnt, goed te lezen!
Hebt u het journaal niet via de mail
ontvangen, dan horen wij dat graag. Kopij
voor het Kuierjournaal inleveren voor
donderdag 15.00 uur.

Openingsviering
Op 29 september zal onze jaarlijkse
openingsviering weer plaats vinden in de
kerk. Houden jullie deze datum alvast vrij
in jullie agenda. Exacte informatie vindt u
in het volgende kuierjournaal.

Hoera! Onze zoon is geboren!
Op 5 augustus is Dragan Grubesic
geboren. Zusje van Katarina uit groep 1.
Katarina, haar jongere zusje Valentina en
de ouders, Darko & Manouk, van harte
proficiat met dit kleine wondertje.
basisschool Klim-Op, Lentfersweg 29, 7461 EJ Rijssen, tel. 0548-541490, e: info@klimopschoolrijssen.nl

2

Luisvrije start
Zoals u al kunt lezen in de titel zijn we dit schooljaar gestart zonder hoofdluizen! Daar zijn we
erg blij mee. Het zou fijn zijn dat u, ondanks deze mooie start van het schooljaar de hoofdhuid
van uw kind regelmatig controleert op neten en hoofdluis. Wanneer u deze ontdekt, zou u dit
dan kunnen doorgeven aan de leerkracht? Dan kunnen we indien nodig snel actie
ondernemen! Dit is nodig om de uitbraak zo snel mogelijk in te dammen. Bij voorbaat dank
daarvoor.
De volgende luizencontrole is na de herfstvakantie. Hopelijk zijn we dan nog steeds luisvrij!

Hulp nodig bij leesonderwijs
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent dat we weer uw hulp nodig
hebben voor ons leesonderwijs. Op de 'Klim-Op' werken we groepsdoorbrekend met onze
leesmethode. Dat betekent dat ieder kind instructie krijgt op zijn/haar niveau, door
verschillende leerkrachten. De kinderen die deze instructie niet meer nodig hebben worden
op een andere manier gemotiveerd in hun leesontwikkeling. Dit doen we door speciale
leesvormen aan te bieden, zoals lezen over een bepaald onderwerp, voorlezen aan kleuters,
theaterlezen, het lezen van nieuws d.m.v. de Kidsweek etc. Daarnaast zullen deze kinderen
ook 1 á 2 leesmomenten lezen in hun biebboek. Wij vragen uw hulp voor de begeleiding
van deze leesvormen, maar ook voor de begeleiding van kinderen die lezen in hun biebboek in
de klas.
Het moment dat we uw hulp kunnen gebruiken is op maandag of dinsdag van 13.55 - 14.25
uur, of op woensdag of vrijdag van 8.30 - 9.00 uur.
Als u ons wilt helpen om het leesonderwijs te laten slagen dan vragen we u een mail te sturen
naar stefaniereinerink@klimopschoolrijssen.nl, met daarbij het moment dat u zou kunnen.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Promotiemateriaal
Vandaag hebben de kinderen een proefnummer van een tijdschrift en wat andere foldertjes
meegekregen om abonnementjes af te sluiten voor uw kind. Deze abonnementjes zijn meestal
voor één jaar. Wanneer u dat wilt, kunt u dit zonder tussenkomst van school regelen.
Voor de kleutergroepen waren er helaas onvoldoende exemplaren van het tijdschrift Bobo
binnengekomen. Zij krijgen in de loop van volgende week alles in één keer mee, wanneer deze
tijdschriftjes binnen zijn.
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Klassenavond
Let’s come together!

Ook dit schooljaar is de klassenavond op
één avond en wel maandag
17 september. Op deze avond wordt u
geïnformeerd over de werkwijze en het
leerstofaanbod en willen de leerkrachten
samen met u overleggen op welke wijze
we het beste met elkaar kunnen
communiceren en samenwerken. We
hechten aan wederzijdse betrokkenheid!
Daarom zouden we graag op deze avond
daar waar mogelijk minimaal één ouder
van elk gezin willen begroeten. Het
programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur – 20.15 uur: groep 3-5-6-8
20.15 uur – 20.45 uur: pauze en info
ouderraad
20.45 uur – 21.30 uur: groep 1-2-4-7
Het kan zijn dat u een keuze moet maken
omdat u bijvoorbeeld een zoon of dochter
in groep 5 en 6 hebt zitten. Wij zorgen er
dan voor dat u van de groep die u niet
bezoekt de informatie op papier ontvangt.
De ouders waarvan de kinderen in de loop
van het jaar instromen in groep 1 worden
ook van harte uitgenodigd.

Op maandag 17 september is, zoals
eerder vermeld, de algemene informatieavond op school. De gelegenheid om
bijgepraat te worden over wat de
kinderen dit jaar gaan doen op school. En
om elkaar te ontmoeten! Als ouders, als
leerkrachten en als Oudervereniging.
Daarom houden wij ook dit jaar op de
algemene informatie-avond onze
algemene ledenvergadering. Onder het
genot van een kop koffie of thee, in de
centrale hal, van ongeveer 20.15 tot
20.45u.
Tijdens deze algemene ledenvergadering
blikken we kort terug op het afgelopen
schooljaar en kijken we vooruit naar dit
nieuwe schooljaar. We stellen onze
nieuwe samenstelling voor. Judith
Geitenbeek zal de OR gaan verlaten.
Nathalie Krikke is bereid gevonden de
functie van voorzitter over te nemen.
Agnes de Vries en Renate Loohuis willen
de OR komen versterken. Daarnaast zijn
aftredend maar herkiesbaar: Yvette
Meulman, Marcel Beunk en Manon Flim.
De financiën (waaronder de kascontrole)
en de ouderbijdrage zullen ook aan bod
komen.
De notulen van de algemene
ledenvergadering van afgelopen jaar, het
jaarverslag en het financieel jaaroverzicht
zullen ter inzage liggen in 1 van de
kleuterlokalen. Voor overige of andere
vragen, of tegenkandidaten, stuur ons
een mail voor zaterdag 15 september
(ons adres is or@klimopschoolrijssen.nl)
of benader 1 van ons. Graag tot dan!
Namens de Ouderraad,
Judith Geitenbeek
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Website
Onze website, www.klimopschoolrijssen.nl, is weer actueel. Op onze website vindt u alle
belangrijke informatie van onze school: ’t Kuierjournaal, het informatieboekje, de schoolgids en
het schoolplan. Daarnaast willen wij u graag wijzen op de kalender. Hier kunt u op een
eenvoudige en snelle manier zien welke activiteiten er op welke datum gepland zijn.

Gouden weken
Ook dit schooljaar zijn we weer gestart met de gouden weken. Elke groep vormt zich na de
zomervakantie opnieuw en om elke leerling een veilige plek te geven en plezier te laten
beleven in het groepsgebeuren, besteden we extra aandacht aan het groepsproces. Deze
weken besteden we onder andere aandacht aan “wij houden rekening met elkaar” en “we
zorgen voor een goede sfeer”. Op vrijdag 21 september sluiten we dit project gezamenlijk af.

Leerlingvolgsysteem/cito
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen gebruiken wij het
leerlingvolgsysteem (L.V.S.) Het leerlingvolgsysteem (L.V.S.) is bedoeld als ondersteuning bij de
begeleiding van het kind gedurende de jaren dat het bij ons op school zit. Wij maken hierbij
gebruik van toetsen en observaties. Bij het gebruik van toetsen maken we een onderscheid
tussen
 Methode gebonden toetsen (passend bij de methode). Deze worden afgenomen nadat
bepaalde leerstof is aangeboden om te zien of de kinderen de stof beheersen of dat we
bepaalde onderdelen nog een keer moeten herhalen.
 L.V.S toetsen, twee keer per jaar worden landelijke toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen
die onafhankelijk van de methode de leervorderingen op lange termijn meten en
vastleggen. Hierbij moeten de kinderen het geleerde toepassen. Wij gebruiken daarvoor de
toetsen van het CITO; taal voor kleuters en rekenen voor kleuters, technisch lezen (avi),
begrijpend lezen, rekenen, spelling en sociaal, emotionele ontwikkeling (scol).
Om de kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals dyslexie, tegemoet te komen, mogen
wij de toetsen voorlezen. De norm hiervoor hebben wij bepaald op het hebben van een
dyslexieverklaring. Kinderen met een jaar achterstand op het leesniveau komen hiervoor ook in
aanmerking, om zo een reëel beeld te krijgen van de werkelijke mogelijkheden van het kind
rondom een bepaald vakgebied en de resultaten niet afwijken door het lagere leesniveau.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 21 september
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