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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 11: 15-02-19

Carnaval
Alaaf, alaaf, alaaf!! Op vrijdag 1 maart
barst het carnavalsfeest los op de Klim-Op
school! Alle kinderen mogen deze dag
verkleed naar school komen. Samen met
de kinderen maken wij er op school een
gezellig feestje van. Prins ? krijgt deze dag
om 8.30 uur de schoolsleutel van meneer
Henri en zal de proclamatie voorlezen.
Daarna is er een aangepast programma in
de groepen.
(Spuit)confetti, ploppers en rook- en
stinkbommen zijn niet toegestaan in
school en op de speelplaats.
Alle kinderen krijgen iets lekker van
school, een lunchtrommeltje voor 12 uur
is dus niet nodig deze dag. Ook de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen
voor 12 uur een lekkere versnapering.
Een drinkbeker/fles met wat drinken erin
is voor deze dag wel een goed idee
aangezien er veel gedanst wordt en daar
krijg je dorst van! Wij hebben er zin in!

Jubileum Esther Ruiter
Vandaag is juf Esther 12½ jaar werkzaam
bij onze stichting SKO-Twenterand en op
4 maart is zij 12½ jaar leerkracht op onze
school. Juf Esther gefeliciteerd met dit
jubileum en wij hopen dat je nog heel
lang leerkracht blijft op onze school!

Hulp bij continurooster
Als bijlage bij dit journaal een nieuw
overzicht van ouderhulp continurooster.
Willen de desbetreffende ouders de data
goed vastleggen, zodat wij op uw hulp
kunnen rekenen. Mochten er vragen of
opmerkingen zijn, dan horen wij dat
graag.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van 18 t/m 22
februari. Fijne vakantie allemaal!

basisschool Klim-Op, Lentfersweg 29, 7461 EJ Rijssen, tel. 0548-541490, e: info@klimopschoolrijssen.nl

2

Vervanging

Zwangerschap juf Ellen

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn
dat het vinden van vervangend personeel
bij ziekte van leerkrachten steeds
moeilijker wordt.
Onze school is aangesloten bij de
invalpoule van het OBT
(OnderwijsBureauTwente). Wanneer er
een leerkracht afwezig is, kunnen wij een
beroep doen op deze invalpoule. Helaas
moet het OBT regelmatig nee verkopen. Er
is dan geen invaller meer beschikbaar. Op
dat moment kunnen we af en toe een
beroep doen op een leerkracht van onze
school die parttime werkt en wel een keer
een dagje extra wil werken. Lukt dit niet
dan kijken we of het mogelijk is om een
leerkracht in te zetten die normaal
gesproken geen groep heeft. Veelal wordt
er dan een beroep gedaan op juf
Jacqueline of juf Anita. Op deze manier
proberen we ook een eventuele tweede
en derde dag op te vangen. Als er na de
derde dag nog geen invaller beschikbaar
is, moeten we helaas kinderen naar huis
sturen. Het naar huis sturen zal wisselend
per groep zijn. U wordt tijdig op de hoogte
gesteld welke groepen op welke dag vrij
zijn. Gelukkig hebben we nog nooit om
deze reden kinderen naar huis moeten
sturen en we hopen uiteraard ook in de
toekomst hiervan geen gebruik te hoeven
maken.
Hopelijk kiezen de komende jaren weer
meer jongeren voor het prachtige vak van
leerkracht.
Deze procedure is met de
medezeggenschapsraad besproken en
goedgekeurd.

Juf Ellen gaat waarschijnlijk op 15 april
met zwangerschapsverlof. We zijn blij u
nu al te kunnen vertellen dat zij vanaf die
datum tot de zomervakantie wordt
vervangen door Joanne Boele. Joanne is
een ervaren leerkracht. Zij werkt al een
groot aantal jaren op een school in
Maarssen, maar zocht i.v.m. verhuizing
naar Nijverdal werk in deze regio. Fijn dat
zij voor de Klim-Op heeft gekozen en
wensen haar alvast veel plezier en succes
op onze school en in groep 6.

Staking
Op 15 maart is er een landelijke staking
van basisscholen tot universiteiten. Onze
school ondersteunt de oproep om meer
te investeren in het onderwijs, maar niet
alle leerkrachten hebben er voor gekozen
om deze dag te gaan staken. Daardoor
hebben alleen de groepen 1 en 2 deze
dag geen school. We hebben voor de
onderbouw gekozen omdat deze groepen
nog de meeste ‘marge uren’ hebben (het
aantal uren boven het wettelijk aantal
uren dat kinderen in de onderbouw les
moeten krijgen).

Proficiat
Op 2 februari is geboren Maartje, dochter
van Ronald en Petra van der Kolk, zusje
van Nienke, Sanne (gr. 5) en Rimke.
Van harte gefeliciteerd met jullie dochter
en zusje.
Daarnaast is op dezelfde dag Dieske
Ruiterkamp geboren. Dochter van Hans
en Marijke en zusje van Naomi (gr. 2).
Proficiat met jullie kleine wondertje.
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 8 maart
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