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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Kinderboekenweek
Vorige week woensdag 3 oktober werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend met
een lied en dans door alle kinderen. Wat leuk dat er ook veel ouders naar de opening
zijn komen kijken. In de afgelopen tien dagen hebben de kinderen aan elkaar
voorgelezen, zijn er gedichten gemaakt, is de bibliotheek bezocht en hebben de
kinderen weer veel geleerd van de mooie nieuwe boeken die de school heeft
aangeschaft. Vanmiddag werd de Kinderboekenweek afgesloten met prachtige
optredens in de gymzaal.
Alle kinderen, juffen en meesters heel erg bedankt voor deze leuke en actieve
Kinderboekenweek.
Dag van de leraar
Vorige week vrijdag 5 oktober zijn alle juffen en meesters in het zonnetje gezet. Van
de school hebben zij een kleine verrassing ontvangen en natuurlijk was er ook een
heerlijke taart gebracht door De Haagse Scholen. Voor één keertje mochten de juffen
en meester taart eten in de klas en kregen zij van alle kinderen een luid applaus.
Margedag maandag 15 oktober
A.s. maandag is er een margedag voor alle kinderen. Op deze dag is er geen school.
Het team heeft deze dag een studiedag.
Voortgangsgesprekken groep 1-7
In de week van 5 – 9 november zijn er 10- minuten gesprekken met de ouders over
de voortgang van hun kind(eren). De leerkrachten nodigen u hiervoor uit. Groep 7
start een week eerder i.v.m. afwezigheid van Emine.
Voortgangsgesprekken groep 8
Voor groep 8 zijn de voortgangsgesprekken gepland in december als ook de resultaten
van het drempelonderzoek bekend zijn.
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Inloopochtenden kleutergroepen
Elke woensdagochtend zijn de ouders van de kleuters welkom van 8.30 – 9.00 uur om
een klein gedeelte van de lessen bij te wonen. De materialen waarmee de kinderen
werken liggen dan klaar zodat u mee kan maken wat de kinderen allemaal leren in de
kleutergroep.
Vrijwillige ouderbijdrage (herhaling bericht)
Denkt u nog aan het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage? Deze bijdrage is
bedoeld voor de extra activiteiten, zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en
sportdag. U kunt uw bijdrage overmaken op de schoolrekening
NL29INGB0007234049 o.v.v. ‘vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 20182019’,
de familienaam en groep(en) van uw kind(eren).
De bijdrage is voor:
een gezin met 1 kind € 23,- per jaar
een gezin met 2 kinderen € 37,- per jaar
een gezin met 3 of meer kinderen € 45,- per jaar.
Ooievaarspas van de gemeente Den Haag
Als u voor uw kin(deren) een Ooievaarspas van de gemeente Den Haag heeft dan
kunt u deze op school laten scannen. Maximaal vergoedt de gemeente dan €50,- aan
de school. U kunt deze ooievaarspas één keer per kalenderjaar inzetten.
De Ooievaarspas kunt u scannen bij Monique, conciërge.
Koffie ochtend voor ouders
Vorige week donderdag was de eerste thema ochtend voor ouders over het onderwerp
‘huiswerkbegeleiding thuis’. De ochtend werd verzorgd door een medewerkster van
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een medewerkster van de bibliotheek aan
de Weimarstraat. De ochtend werd goed bezocht en was ontzettend leerzaam.
Huiswerk
Als school adviseren wij om thuis te oefenen met het muiswerk, boeken te lezen of
voor te lezen, naar het jeugdjournaal of andere educatieve kinderprogramma’s te
kijken.
Divali op woensdag 7 november
Divali is een vrolijk Hindoeïstisch feest, het feest van de duizend lichtjes. Als u vanuit
uw levensovertuiging Divali viert met uw gezin dan kunt u voor uw kind(eren) een
vrijstelling schoolbezoek aanvragen. De formulieren hiervoor zijn op te vragen bij de
administratie.
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Emine naar Europese Jeugdkampioenschappen Taekwondo
Wij zijn er heel erg trots op dat Emine geselecteerd is om als scheidsrechter de
Europese Jeugdkampioenschappen in Polen te mogen fluiten. Hierdoor zal Emine van
woensdag 7 t/m vrijdag 9 november afwezig zijn. Groep 7 krijgt op woensdag en
donderdag les van juf Yvonne samen met groep 6 en op vrijdag staat juf Fazia in
groep 7.
Rubi afwezig na de herfstvakantie
Vanaf maandag 29 oktober tot en met woensdag 7 november ben ik afwezig.
Marianne Hoeing en Anja Rexwinkel, IB-ers en bouwcoördinatoren, nemen mijn taken
in deze periode waar.
Activiteiten voor de kinderen in de herfstvakantie
In de herfstvakantie worden weer veel gratis of bijna gratis activiteiten aangeboden
voor de kinderen zoals Festival De Betovering en de VakantiepasClub. De
kinderen hebben eerder al de informatieboekjes ontvangen.
Belangrijke datums
Week van 15 – 19 oktober




Maandag 15
Margedag groep 1-8 vrij/Studiedag voor het team
Donderdag 18
Groep 6,7 en 8 voorstelling De Vrekken in de
Koninklijke Schouwburg
Vrijdag 19
Start herfstvakantie om 14.45 uur

Week van 22 – 26 oktober

HERFSTVAKANTIE

Week van 29 oktober – 2 november Rubi afwezig



Maandag 29
De school start weer.
Woensdag 31
Groep 1 en 2 voorstelling ‘Klein mannetje heeft geen
huis’ op school door NT Jong

Week van 5 – 9 november Rubi afwezig t/m woensdag



Deze week voortgangsgesprekken met ouders over de ontwikkeling van het
kind. De leerkrachten plannen de gesprekken in.
Donderdag 8
Nationaal Schoolontbijt

Vriendelijke groet,
Rubi Hendriks
Interim Directeur De Klimop
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