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Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
Het is zover!
De sleuteloverdracht heeft vorige week plaatsgevonden. De vertegenwoordigers van de
beide basisscholen, de kinderopvang, de gemeente en de bouwers hebben de
handtekeningen gezet. Om dit te vieren werd bij de koffie genoten van een stuk van de
mooie taart die speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt.

Wethouder van Bezooijen ondertekent de
overdracht van de nieuwe BSA
en uitvoerder van de firma van Leeuwen overhandigt de sleutels aan de gebruikers.
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Alle groepen, van beide scholen, gaan donderdag 14 februari om 14.30u
naar de BSA lopen om daar het gebouw met de kinderen te verkennen.
Onder begeleiding van de eigen leerkracht is alles te bekijken. Ouders
mogen hun kind daar afhalen.
Vrijdag 22 februari zijn de kinderen vrij en komt het verhuisbedrijf om alles
over te verhuizen.
Dinsdag 5 maart komen de kinderen om 08.30u met hun ouders/verzorgers
naar binnen. Tot 09.00u kan iedereen dan even rondkijken in het nieuwe
gebouw.
INLOOPMIDDAG
Op vrijdag 8 maart tussen 16.00u – 18.00u is er voor ouders en
belangstellenden de mogelijkheid om de nieuwe school in te lopen voor een
eerste kennismaking met het totale gebouw.
Een officiële opening zal later in het jaar plaatsvinden, wanneer het plein e.d.
gereed zijn.

EVEN PRAKTISCH 

 icht door ‘de open poort’
Z
Ons nieuwe gebouw heeft 2 ingangen. De hoofdingang van het gebouw wordt gebruikt door de groepen 1/2 en 3
en 4 van beide scholen en de gebruikers van de BSO en de peuterspeelzaal Piggelmee. Vanaf het plein gezien, aan de
linker-zijkant van het gebouw zit de ingang voor de overige groepen omdat zij via de trap naar boven zullen gaan.
Omdat we met meerdere gebruikers in 1 gebouw zitten en de parkeergelegenheden beperkt zijn moeten we
rekening houden met de veiligheid en de verkeerssituatie rondom de school. We willen u dringend vragen zoveel mogelijk
te voet of met de fiets naar school te komen. Komt u toch met de auto houdt er dan rekening mee dat de parkeerplaatsen
beperkt zijn en voorkom onnodige opstoppingen. Er wordt nog gewerkt aan een ‘kiss en ride’ zone.
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Afscheid van Tjitske, welkom aan Geeske Mulder
Mevrouw Tjitske Wind heeft jarenlang de directie ondersteund met het
administratieve werk. Haar hoofdfunctie is stafmedewerker op het
bestuurskantoor. Daarop gaat zij zich nu volledig concentreren. Met een
gezellige lunch hebben we haar bedankt voor haar grote inzet.
Haar werkzaamheden worden overgenomen door mevrouw Geeske Mulder. Zij
doet al jaren de financiële en personele administratie op CBS De Klim Op en
CBS Wilhelmina in Leerdam dus is ervaren hierin. We hebben alle vertrouwen in
een prettige samenwerking.

Uitslag verkiezingen nieuw MR-lid uitkomst
We heel erg tevreden zijn met het aantal stemmen dat we gisteravond tijdens de vergadering mochten tellen. Ruim 80%
van de gezinnen heeft een stem uitgebracht. FRANS van ROSSEM heeft de meeste stemmen gekregen (krappe
meerderheid) en zal vanaf nu het nieuwe lid zijn namens de ouders, binnen de medezeggenschapsraad . We hopen op
een mooie samenwerking en zijn blij dat we weer compleet zijn. Ook bedanken we Cindy Oldenhuis dat ze zich kandidaat
heeft gesteld.

Op zoek naar onderwijsassistenten voor groep 4 en groep 6/7
Direct na de Kerstvakantie hebben we weer geadverteerd, deze 2e ronde heeft goede kandidaten opgeleverd.
We zijn in de laatste fase van de gesprekken en verwachten deze week de procedure te kunnen afhandelen. Dus
daarover in de volgende nieuwsbrief zeker meer!
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