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Samen school
De Klim-Op is een katholieke school. Dit betekent echter niet dat er op onze school alleen
maar katholieke kinderen zitten. Integendeel. Op dit moment is nog ongeveer 1 op de 5
kinderen katholiek. Enerzijds is katholiek onderwijs een aanbod voor alle kinderen, ongeacht
hun achtergrond. Anderzijds zien we onze katholieke identiteit niet als een vrijblijvende
zaak. We vragen van een ieder respect voor onze identiteit en willen deze bewust vorm
geven in woord en daad.
Afgelopen zondag met Palmpasen waren bijna alle banken van de katholieke kerk in Rijssen
bezet. Zeker niet met alleen mensen met een katholieke identiteit. Toch namen deze
mensen, ouders van onze school, samen met hun kinderen de moeite om naar de katholieke
kerk te komen! Wat fijn om ook op deze manier te ontdekken dat ouders van onze school
zich verbonden voelen met elkaar, ongeacht hun identiteit. Dat we ook op deze manier
samen een gemeenschap kunnen zijn.
Gisteren, Witte Donderdag, hebben we met alle kinderen wederom de katholieke kerk
bezocht. Wat een prachtig gezicht en wat een fijn gevoel van verbondenheid om met meer
dan 260 kinderen in een hele lange rij richting de kerk te lopen. In de kerk was er aandacht
voor het lijdensverhaal. Een verhaal dat ons, ongeacht afkomst of geloof, mag inspireren en
hoop mag geven op een goede toekomst. ’s Middags hebben de kinderen weer genoten van
de speelgoedmarkt. Elk jaar opnieuw weer een succes. De opbrengst kwam dit jaar ten
goede aan de hulp aan de mensen uit Oekraïne. Fijn dat we toch weer € 180,00 euro konden
storten op het welbekende gironummer. Ook op deze manier willen we handen en voeten
geven aan onze katholieke achtergrond. Hoe ga je om met je medemens, je naaste op
school, in Rijssen, die anders denkt, die anders gekleurd is. Je naaste in een arm land of een
land in oorlog?
In dit kader mag ook ‘de actie Duchenne’ genoemd worden. Wat zijn de kinderen hier actief
mee bezig. De tussenopbrengst is al meer dan € 1000,00! Wat mooi dat we ook op deze
manier oog hebben voor mensen die met forse beperkingen moeten leven en dat kinderen
zich ervan ook bewust zijn dat leven in welvaart en welzijn niet altijd een
vanzelfsprekendheid is.
Als tegenprestatie helpen ‘de mannen van de actie Duchenne’ ons komende vrijdag met de
Koningsspelen (zie Klasbord). Hopelijk wordt het een gezellige dag met mooi weer en
kunnen de kinderen weer genieten van de vele spelletjes.

Einde Kuierjournaal
Aan het einde van dit schooljaar stoppen we met het Kuierjournaal. Het Kuierjournaal is/was
veelal een verzameling van berichten met wetenswaardigheden en activiteiten die op onze
school plaatsvinden over een periode van twee weken. We merken dat als we afzonderlijke
berichtjes via Klasbord versturen hier meer aandacht voor is en we ook sneller, actueler
kunnen zijn. Daarnaast is er dan ook sprake van een meer eenduidige manier van
communiceren.

Meivakantie
De meivakantie is van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei. In het volgende
Kuierjournaal, 13 mei, leest u het vakantierooster voor het komende schooljaar.

Fijne Paasdagen

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 13 mei

