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’t Kuierjournaal
14e jaargang no. 8: 13-12-19

Kerst op school
Zoals u in het vorige Kuierjournaal en op
Klasbord hebt kunnen lezen, organiseren
we dit jaar een kerstbuffet in de klassen.
Vanaf 18:00 uur gaan de deuren open.
Kinderen kunnen dan de eigengemaakte
hapjes naar de klas brengen en daar het
kerstbuffet klaarzetten. Om 18.15 uur
starten we met het diner in de klas.
Ouders/verzorgers kunnen in de hal
genieten van een kopje koffie/thee, een
glaasje glühwein of chocolademelk met
wat lekkers. Daarnaast komen wij ook nog
rond met de eigengemaakte hapjes.
Rond 19.00 uur zal er een gezamenlijke
afsluiting zijn in de hal. Daarna kunnen de
kinderen worden opgehaald uit de klas.
Mocht u er zelf niet zijn, dan gaan we er
vanuit dat uw kind alleen naar huis mag.
Mocht u schalen etc. hebben gebruikt,
dan kunt u die zelf ook meteen weer
meenemen.

Let op:
Het is de bedoeling dat uw kind vóór
donderdag 19 december bestek, een bord
en een beker meenemen in een plastic
zak. (Alles voorzien van naam.)
Om verspilling te voorkomen verzoeken
we u om echt maximaal 10 kleine hapjes
te maken.

Ook dit jaar willen we graag een bijdrage
leveren aan een goed doel. We hebben
gekozen voor Stichting Droomfoto. Een
jonge stichting met een prachtige
doelstelling en een ouder van onze
school die hier nauw bij betrokken is:
“Twee moeders uit de gemeente RijssenHolten hebben afgelopen
maart 2019 de Stichting Droomfoto
opgericht. Deze stichting heeft ten doel
om kinderen en eventueel
ouders/verzorgers, die in een moeilijke
(gezin)situatie verkeren, een
onvergetelijke fotoshoot aan te bieden
waarbij zij even hun problemen vergeten.
Dit geluksmoment gaat stichting
Droomfoto fotograferen, want klein geluk
is het grootste geluk.
Als aandenken krijgen zij een mooi
portret voor aan de muur mee naar huis,
wat hen blijvend een glimlach op het
gezicht tovert als zij er naar kijken. Willen
jullie kijken op onze site, kijk dan op
www.stichtingdroomfoto.nl. Wij vinden
het een eer dat de Klim-op school aan
ons heeft gedacht m.b.t. het goede doel
voor de kerst. Zeer zeker maken wij, met
behulp van jullie donatie, een kind en hun
ouders/verzorger weer heel blij.
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Alvast bedankt voor de glimlach van dit
gezin en natuurlijk die van ons!
Groetjes Rita Voortman & Sandra Tusveld”
Tijdens het kerstbuffet staat er een bak in
de hal waar u uw vrije gift in kunt
doneren.
We hopen u allemaal aanstaande
donderdag te zien!

Kerst is ook het feest van het licht. In een
vaak zo donkere wereld bracht hij het
licht.
In relatie met onze visie en missie hoop
en wens ik dat we er als school in kunnen
bijdragen dat alle kinderen kleine lichtjes
mogen zijn of worden. Dat al die lichtjes
samen een respectvolle ‘Klim-Op
gemeenschap’ zijn, waar die vaak zo
donkere wereld nagenoeg onzichtbaar is.
Henri Raanhuis

Kerstwens
Het afgelopen schooljaar hebben we met
alle leerkrachten nagedacht over de
toekomst van de Klim-Op. Waarom zijn we
er als school? Wat is onze opdracht? Hoe
zijn we goed voorbereid op de toekomst
en op toekomstige ontwikkelingen?
We hebben uiteindelijk onze visie en
missie geherformuleerd: “ontdek jezelf,
elkaar en de wereld”. We willen kinderen
de ruimte geven om zichzelf te leren
ontdekken. 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.
Met Kerst vieren we de geboorte van
Jezus Christus. Hij trad in woorden en
daden op tegen onrechtvaardigheid die er
in de samenleving aanwezig is. Daarnaast
keek hij juist wel om naar mensen aan de
rand van de samenleving.

Schoonmaakavond
Op woensdag 15 januari hebben we weer
een schoonmaakavond. Via klasbord
ontvangt u na de kerstvakantie een
uitnodiging. Vele handen maken licht
werk! We starten om 19.00 uur en
verwachten voor 21.00 uur klaar te zijn.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op woensdag 22 januari kunnen ouders
hun kind(eren) weer aanmelden voor het
nieuwe schooljaar. ’s Morgens is er open
huis van 9.00 uur tot 10.00 uur en
’s avonds is er een informatiebijeenkomst
van 20.00 uur tot 21.00 uur. Met name in
de ochtend kunnen ouders ook sfeer
proeven. Alle groepen zijn aan het werk
en de deuren staan open. Meer
informatie hierover in het volgende
Kuierjournaal.
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Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdag 20 december om 12.00 uur. We hopen alle kinderen weer
gezond en wel op maandag 6 januari terug te zien. We wensen iedereen een fijne vakantie
toe!!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 10 januari
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