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Te laat komen.
Nog altijd komen er kinderen te laat op school. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor dit niet
te voorkomen is.
Het is echt belangrijk dat u de school tijdig, voor het begin van de lessen, laat weten dat uw kind later
(vanwege bijv. doktersbezoek) of niet (in verband met ziekte) op school komt. Als u dit niet doet moeten
wij uw kind als ongeoorloofd afwezig registreren en kunt u bij herhaling opgeroepen worden door
leerplicht.

Ramadan 6 juni.
Na het weekeinde van 4/5 juni begint de Ramadan. In deze periode gaan de kinderen ook beginnen met de
CITO toetsen voor taal en rekenen.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen in goede conditie aan de toetsen deel kunnen nemen? Dus op tijd
naar bed, voldoende nachtrust en een goede maaltijd voor het naar school gaan!

Fietsexamen.
Op maandag 23 mei a.s. zullen de kinderen van groep 7 het
fietsexamen gaan afleggen.
In en rond het Zuiderpark zal een beheersingsproef en een
route moeten worden gefietst.
Via onderstaande link is de route en beheersingsproef te
zien:
http://old.halojobbing.nl/ve/index.php?f=pages%routes&p
g=zuiderpark&menu=2
De kinderen gaan met het openbaar vervoer naar het
Zuiderpark. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een ovchipkaart met voldoende saldo meeneemt?
We hopen dat iedereen zal slagen voor het examen!

Schoolkamp groep 8
Vanaf maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp naar
‘Summercamp HEINO’. Ze zullen daar een vol programma met allerlei leuke buitenactiviteiten aangeboden
krijgen. En natuurlijk staat als afsluiting de ‘bonte avond’ gepland. We wensen alle kinderen en begeleiders
heel veel plezier!

Schoolspot
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders en
medewerkers met veel korting officiële software, hardware en andere ICT-gerelateerde
producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90%!
Schoolspot is een dienst voor het onderwijs. Door slimme overeenkomsten die zijn
gesloten met leveranciers en omdat uw basisschool vaak al schoolovereenkomsten heeft
afgesloten inclusief het recht op het gebruik thuis, ontvangt u flinke onderwijskorting
als u via schoolspot koopt.
Hoe ontvangt u deze korting?
Om te kunnen winkelen bij schoolspot heeft u een inlogaccount nodig. Heeft u nog geen
account dan kunt u dat direct aanvragen bij schoolspot, binnen enkele ogenblikken
ontvangt u via e-mail uw inloggegevens en kunt u gaan bestellen.

Logopedie praktijk ‘Samenspraak’ op school
De Klimopschool heeft een aanbod gekregen voor logopedie op school. Een aantal weken geleden zijn alle
groep 2 kleuters gescreend. De kinderen die in aanmerking komen voor logopedie hebben hiervan bericht
ontvangen van de leerkracht. Het ligt in de bedoeling dat u als ouders zo snel mogelijk bij de huisarts een
verwijsbrief haalt.
Maandag 23 mei zullen de eerste intakegesprekken gevoerd worden, u heeft hiervoor een oproep
gekregen. De logopedie wordt zowel op de locatie Cartesius als Réaumur gegeven op de maandag en/ of
dinsdag. Voor de overige kinderen die in aanmerking komen voor logopedie zal de leerkracht contact met u
opnemen. Ook hier is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Zodra de logopedist de verwijsbrief ontvangen heeft zal zij de ouders oproepen voor een intakegesprek.
Houdt u er wel rekening mee dat de ouders aanwezig moeten zijn bij de afspraken. Dit omdat er vaak ook
thuis geoefend moet worden.

Sportdag dinsdag 24 mei
Aankomende dinsdag hebben we de sportdag voor de groepen 3 t/m 8.
In de ochtend spelen de kinderen tegen elkaar in teams. Er zijn
verschillende sportspelen, maar er is ook een spectaculaire
hindernisbaan. De sportdag is ’s ochtends op het veld van de
Cartesiusstraat. De kinderen dienen in sportkleding te komen waarmee
ze buiten kunnen sporten.
Voor de sportdag zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen bij
de spellen. Wilt u helpen lever dan onderstaande strook in bij de
groepsleerkracht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik (naam)……………………………………………………………………………………………………………………………. kom graag
helpen met de sportdag op 24 mei.
Mijn kind (naam)………………………………………………………………. zit in groep……………………………..

