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17 jan.

Brede School de Klimop
Dooleg 18
5541 GH Reusel
Tel.: 0497 - 620008
Email: info@obsde-klimop.nl
Website: www. obsde-klimop.nl

Kerstviering, kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
De school begint weer om 8.30 uur.
19.30 uur MR-vergadering
Testen verbindingsroutes
INFO 10

REGEL VAN DE MAAND
De regel van de maand december is:
”Werken in de hal en op de gang is fijn.
Laat het dus overal rustig zijn.”
OPVOLGING JUF ASTRID
Op dit moment is nog niet bekend wie de opvolger van juf Astrid wordt. Wel is bekend dat er
rond Kerst duidelijkheid komt en dat de laatste onderhandelingen gaande zijn. Meteen in het
nieuwe kalenderjaar zal met u worden gecommuniceerd hoe een en ander zal gaan verlopen en
wie de nieuwe directeur van de school is geworden.
Om de overgang te versoepelen blijft juf Astrid in de maand januari nog werkzaam. Op 1
februari zal zij officieel afscheid nemen van de school.
Een beetje afscheid is er al genomen. Op woensdagavond bleek ineens tijdens het
voorprogramma dat het anders liep dan voorzien. In een groot complot tussen leerkrachten,
kinderen en ouders was juf Astrid het onderwerp van het voorprogramma. Omdat niemand iets
had verklapt, was het een grote verrassing. Juf Astrid heeft met volle teugen genoten en bedankt
iedereen voor de fantastische inzet!
SCHOOLKRANT
Bij deze INFO ontvangt u vandaag ook de link voor de nieuwe schoolkrant. Er is hard gewerkt
aan een mooie uitgave. We wensen u veel leesplezier.
SPEELPLAATS
Het ontwerp is nagenoeg afgerond en de eerste spullen zijn al besteld. Zoals het er nu uitziet, zal
begin februari gestart worden met de aanleg van ons mooie groene plein. Aan de achterzijde is
inmiddels een start gemaakt met de bouw van de erfafscheiding.
VAKANTIE
Op vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur start de
kerstvakantie. We hopen iedereen gezond en wel terug te zien
op maandag 7 januari. Voor iedereen hele fijne feestdagen en
een gezond en goed 2019! Lekker genieten van elkaar, van de
vrije tijd en de ontspanning.
Directie en team.
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NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN
Wat een heerlijke en drukke weken hebben we gehad. Na
het Sinterklaas feest zijn we meteen de kerst ingedoken. We
hebben ook flink geoefend voor het voorprogramma en wat
was dat gaaf! Veel kinderen stonden voor het eerst op zo`n
groot podium. Knap gedaan allemaal hoor!
Na de kerstvakantie starten we in januari met thema winter.
We sparen in de klankzak spulletjes die met de 'w' beginnen
en we leren cijfer 7.
Voor nu wensen we jullie allemaal hele fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond nieuwjaar! Tot in januari!
Groetjes van de kleuterjuffen: Marjan, Lieke, Joyce, Jossie en Irma
NIEUWS VAN GROEP 6/7
Wat een gezellige tijd hebben we (bijna) achter de rug. De decembermaand staat natuurlijk in het
teken van Sinterklaas, kerstmis en het voorprogramma. En nog meer dan alleen dat. Een korte
beschrijving van onze laatste weken:
We zijn super enthousiast aan de slag gegaan thuis met het maken van surprises en wat zagen die
er mooi uit! Op 4 december hebben we de Sint in de klas gehad en op 5 december hebben we de
gemaakte surprises geopend. We hebben een zeer geslaagde ochtend gehad met leuke
verrassingen.
Na de sintdrukte zijn we razendsnel in de kerstdrukte geschoten. Mooie sterren hebben we
gemaakt om de klas mee aan te kleden. De kerstboom is van zolder gekomen en de kerstsfeer
was compleet met onze kersttruiendag!
Met groep 7 zaten we in een gigantisch complot met het voorprogramma. We hebben er alles aan
gedaan om te zorgen dat juf Astrid niets merkte van onze plannen. En met succes, want we
hebben haar echt kunnen verrassen tijdens de eerste avond van het voorprogramma. Ook groep 6
moest meespelen in het complot. Net doen alsof we leeuwen waren, want volgens juf Astrid ging
het voorprogramma over het thema jungle. Wat een prestatie dat het ons gelukt is om dit
allemaal zo lang geheim te houden!
En wat hebben we staan shinen tijdens het voorprogramma. Ongelooflijk goed gedanst en
gespeeld. Niet alleen wij stonden te glimmen van trots, maar ook juf Lieke, juf Luka en Meester
Thijs. We hebben ook tijd gemaakt om voor de eenzame ouderen in Reusel een mooie kerstkaart
te maken. Hopelijk hebben we daar een hoop ouderen blij mee kunnen maken.
We sluiten de gezellige dagen af met een kerstbingo
op vrijdag en dan zijn we waarschijnlijk wel toe aan
een welverdiende vakantie. Nou ja, vakantie...
Meester Thijs heeft toch nog bedacht dat het
bingoën dan door kan gaan, want we hebben
allemaal een kerst-leesbingo mee naar huis
gekregen. En iedereen die de opdracht goed gelezen
heeft: we zijn benieuwd naar de foto's!
Fijne feestdagen allemaal en tot volgend jaar!
Groeten uit groep 6/7
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DE JARIGEN
21 dec. Fenne Bal
24 dec. Roos van Breda
24 dec. juf Marjan
25 dec. Evi Prins
27 dec. Jesley Hooijen
28 dec. Neel van der Heijden
29 dec. Leo
31 dec. Juf Hanne
31 dec. Chase Hooijen
31 dec. Yur Kramer
Van harte proficiat!
WEEKOPENINGEN
7 jan. Geen weekopening

31 dec. Nilles Wigman
1 jan. Sven Duis
3 jan. Kyano Pauly
4 jan. Yfke Houthuijzen
4 jan. Aaliyah Staps
5 jan. Indy van Schayk
6 jan. Sepp Bel
8 jan. Ries de Laat
8 jan. Bram Swinkels
9 jan. Kars Wilborts

9 jan. Vic van Herk
10 jan. Twan van Kuijk
11 jan. Job Vermue
12 jan. Luc Kaethoven
14 jan. Jur Verhagen
16 jan. Sara Damen
16 jan. Girt van de Ven
17 jan. Kaylin Aarts

14 jan. Groep 1/2C

VAN DE REDACTIE
Kopij voor de volgende INFO inleveren vóór dinsdag 16 jan. 12:00 uur.
Graag per e-mail: info@obsde-klimop.nl

JAARLIJKSE FILMMIDDAG
Op donderdag 3 januari 2019, organiseert het Overkoepelend Orgaan de jaarlijkse filmmiddag. Deze
vindt wederom plaats in de Kei. De films worden op een groot scherm vertoond.
Om 13.00 uur begint de film voor de kleintjes (Groep 1 t/m 5).
Deze film duurt tot ongeveer 14.30 uur. De kinderen mogen de Kei dan ook niet voor 14.30 uur
verlaten. Graag de kinderen ophalen om 14.30 uur, dus op tijd aanwezig zijn, uiterlijk 14.20 uur.
Om 15.00 uur begint de film voor de grotere kinderen (Groep 6 t/m de 2e klas van het voortgezet
onderwijs). Deze film duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Na de voorstelling worden de kinderen getrakteerd op een zakje
chips. De buurtverenigingen dienen hun kinderen een
toegangskaartje mee te geven, voorzien van naam of stempel van de
buurtvereniging. De kosten worden achteraf verrekend naar
evenredigheid van het aantal deelnemende kinderen. Dit geldt
uiteraard ook voor de kinderen die lid zijn van de buurtverenigingen
uit Hulsel en de Mierden. In de zaal zijn in totaal 6 mensen van de
buurten aanwezig voor toezicht.
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