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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 13: 22-03-19

Schoolplan
Op maandag 11 maart hebben we samen
met de leden van de
medezeggenschapsraad, ouderraad en
schoolforum gekeken naar de
uitgangspunten voor ons nieuwe
schoolplan 2019-2023. Het schoolplan
beschrijft welke doelen we de komende
4 jaar willen bereiken. Het is een
document dat richting geeft voor
handhaving en verbetering van de
kwaliteit van ons onderwijs.
Vertrekpunt voor veranderingen zijn de
visie (waar staan we voor?) en missie (wat
willen we bereiken) van onze school.
Gekoppeld aan ons motto “ruimte om te
groeien” hebben we onze nieuwe visie,
missie een titel gegeven: Ontdek jezelf,
elkaar en de wereld”. Wat bedoelen we
hiermee?
Groeien gaat over ontdekken. Op
basisschool Klim-Op krijgen kinderen de
ruimte om zichzelf te leren ontdekken.
Daardoor mede eigenaar te worden van
hun eigen leerproces. Te ontdekken dat
het belangrijk is, ongeacht achtergrond,
er voor elkaar te zijn en met respect
kritisch te leren kijken en na te denken
over alles wat je ziet in de wereld.
Daarna hebben we al voorzichtig gekeken
naar de uitwerking hiervan. De aanwezige
ouders hebben ons gesterkt in het gevoel
dat we op de goede weg zijn. Er werden
echter ook wel kritische kanttekeningen

geplaatst. Hoe gaat de school vorm geven
aan identiteit? Mooie beschreven
ambities, maar in de praktijk wel
haalbaar? Toepasbaar voor elke leerling?
De leerkracht krijgt een andere rol. Zij
wordt meer coach. Is dit haalbaar voor
elke leerkracht?
Begrijpelijke vragen. We zien het ook in
de politiek dat partijen op papier hele
mooie plannen hebben, maar dat we er
in de praktijk weinig van terug zien. We
willen daarom een schoolplan maken met
plannen waarvan we ook echt denken dat
die uitvoerbaar zijn. Daar mag en kunt u
ons op beoordelen!
Op het moment dat we de plannen
concreet hebben uitgewerkt, zullen wij u
middels dit Kuierjournaal hiervan op de
hoogte brengen.

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag was de eerste ronde
van het schoolvoetbaltoernooi. Onze
school deed mee met twee jongensteams
en een meisjesteam. Alle drie teams
hebben geweldig hun best gedaan,
sportief gespeeld met mooie resultaten.
Het is echter nog niet bekend welke
teams woensdag 3 april in de finale- en
verliezerspoule komen.

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

2

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-19 t/m 25-10-19
23-12-19 t/m 03-01-20
17-02-20 t/m 21-02-20
10-4-20 t/m 13-04-20
27-04-20 t/m 05-05-20
21-05-20 t/m 22-05-20
1-6-20
06-07-20 t/m 14-08-20

Juf Cheryl gaat trouwen
Op vrijdag 29 maart stapt juf Cheryl in het huwelijksbootje en gaat trouwen met Walter. De
kinderen van groep 5 mogen deze dag ook even op het feest komen. Uiteraard wensen we
Cheryl en Walter een hele fijne dag toe en heel veel geluk samen! Aanstaande donderdag en
vrijdag wordt juf Cheryl vervangen door juf Jacqueline en omdat Cheryl en Walter op
huwelijksreis gaan, is van maandag 1 april tot vrijdag 5 april juf Joanne Boele in de groep.

juf Ellen gaat met zwangerschapsverlof
Voor juf Ellen is vrijdag 12 april al de laatste werkdag van dit schooljaar. Zij gaat dan met
zwangerschapsverlof. Hopelijk is juf Ellen na de zomervakantie weer terug en hebben Ellen en
Coen dan een gezonde baby. Joanne Boele gaat Ellen vervangen. Zij is vanaf maandag 8 april in
de groep, zodat nog eerst een weekje samen met juf Ellen de groep kan draaien. We wensen
juf Joanne veel succes en plezier met groep 6.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 5 april
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