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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen, 
 

Wereldfeestweek 

Wat hebben we een leuke, feestelijke en kleurrijke week achter de rug. Op 

maandagochtend werd de week geopend met een feestlied en hebben alle 
kinderen gewerkt aan het kunstobject EYEWALL. Ook werden er vlaggen van 

de landen gemaakt waar onze kinderen of hun ouders vandaan komen. 

Dinsdag stond in het teken van TrashUre Hunt. Met het piratenschiptreintje 

zijn de kinderen van de groepen 4-7 de wijk doorgegaan op zoek naar 
‘schatten’ om daarmee de natuur te redden. Zo hebben ze twee speelpleintjes 

in de buurt (‘Het gras van de buren’ en het ‘Kepplerpleintje’) schoongemaakt. 
Al het afval zoals plastiek, papier, glas, en andere troep hebben ze verzameld 

in de schatkist. Hiermee hebben ze 1125 dieren gered en ervoor gezorgd dat 
er 800 liter water schoon blijft. Zo leren de kinderen hoe belangrijk het is om 

samen te zorgen voor het milieu. 

Donderdag was er een sportdag. De kinderen hebben sport en spel activiteiten 
gedaan op de Richard Krajicek sportvelden achter onze school. Het was een 

mooie zonnige en vooral sportieve dag. 

Heropening De Klimop 

En vandaag was dan de officiële heropening. Kinderen mochten verkleed 
komen in de traditionele kleding van hun land van herkomst zodat we een 

kleurrijke optocht door de wijk konden maken. Er was een echte modeshow 
met rode loper en optredens van de kinderen. De wethouder onderwijs van 

onze stad mw. Saskia Bruines en dhr. Wiely Hendricks, voorzitter college van 
bestuur De Haagse Scholen hebben samen met … en … de school heropend. Zij 

deden dit door het kunstwerk EYEWALL te onthullen. Daarna waren er nog 
heerlijke hapjes, klaargemaakt door heel veel ouders en limonade voor de 

kinderen. We kijken terug op een geslaagde Wereldfeestweek. 

Ouders bedankt 

Ik wil alle ouders die deze week zoveel hebben geholpen met de inkopen doen, 

het verzorgen van de hapjes, begeleiden van de kinderen tijdens de sportdag, 

het helpen klaarzetten en opruimen heel erg bedanken voor hun inzet.  
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Werving nieuwe directeur De Klimop 

Zoals u weet ben ik 8 januari jl. gestart als interim directeur op De Klimop. 
Mijn opdracht was om OBS De Klimop te reorganiseren. Dit hield in het 

afstoten van één locatie (De Réaumurstraat) en verder te gaan groeien en 
bloeien in het gebouw aan de Cartesiusstraat. Dit omdat beide gebouwen half 

leeg stonden en er daardoor noodzakelijkerwijs gewerkt werd in 
combinatiegroepen. Leegstand is nooit goed voor een gebouw. Het gebouw 

aan de Cartesiusstraat is opgefrist en maakt nu dus een herstart. We kunnen 

nog steeds leerlingen plaatsten en gelukkig komen er nog bijna dagelijks 
kinderen bij. Ook is er hard gewerkt om het onderwijsinhoudelijk programma 

aan te scherpen. Zo wordt er nu gewerkt in homogene groepen, is er een 
nieuwe methode wereldoriëntatie aangeschaft zodat er thematisch gewerkt 

kan worden, hebben we moderne onderwijsmiddelen, is de 
neveninstroomgroep voor anderstaligen goed gevuld, heeft de school weer een 

bibliotheek, wordt er weer veel gedaan aan kunst en cultuur, zijn er weer 
gymlessen en is er een prachtig sport en dans aanbod in het naschoolse 
programma. En tot slot wordt de overblijf gratis aangeboden. 

Daarnaast wordt er goed samengewerkt met de peuterleerplek van JongLeren 
zodat kinderen goed door kunnen stromen naar de kleutergroepen. 

En is er een taalklas voor ouders in samenwerking met Stichting Jeugdwerk 
Den Haag. 

Ook is er weer veel samenwerking met organisaties in de buurt. Kortom een 

mooi moment om mijn taak als interim directeur af te ronden en over te 
dragen aan een nieuwe directeur. 

Er is een procedure gestart voor het werven van een nieuwe directeur. Dit 
houdt in dat er een Benoemingsadviescommissie (BAC) is ingesteld. Hierin 

zitten Mw. Hasnae El Khatouti, namens de oudergeleding MR en Anja 
Rexwinkel, Iris Ewbank, Karin Heikens en Bert Veerman (voorzitter BAC), 
namens het team.  

De BAC is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. 

Eind volgende week zal er een vacature geplaats worden zodat er in oktober 
sollicitatiegesprekken plaats kunnen vinden. 

De verwachting is dat er per 1 januari 2019 een nieuwe directeur kan starten. 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 20 september komt de schoolfotograaf weer op school. Zie de 

bijgevoegde brief. 

 



3 

 

 

 

 

Website OBS De Klimop vernieuwd 

U kunt ook weer een kijkje nemen op onze vernieuwde en aangepaste website 
www.deklimopschool.nl  

Beeldscherm in de hal 

In de hal is een beeldscherm opgehangen. Hier kunt u regelmatig foto’s zien 
van de activiteiten op school en belangrijke mededelingen. 

Koptelefoons 

Alle kinderen van de groepen 4-8 krijgen een koptelefoon van de school. We 
gaan er vanuit dat de kinderen zorgvuldig met de koptelefoons omgaan. Mocht 

een kind toch een koptelefoon kwijtraken of schade toebrengen dan vragen wij 
van u een vergoeding van €5,95. Graag uw aandacht hiervoor. 

Dragen van hoofddoeken tijdens de gymlessen en sportactiviteiten 

I.v.m. de veiligheid van uw kind is het dragen van een losse hoofdoek tijdens 
de gymlessen verboden. U kind mag wel een strakke sporthoofddoek dragen 

zodat er geen gevaar is dat delen van de hoofdoek verward raken tijdens het 
sporten waardoor uw kind bekneld kan raken. 

Ontruimingsoefening 

Op 25 september wordt er een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen 
worden hierover van te voren ingelicht. Daarna volgt er nog een keer een 

oefening waarbij de kinderen niet van te voren op de hoogte worden gebracht 
en tot slot nog een keer een voor alle leerkrachten en kinderen 
onaangekondigde oefening. 

Feest Hondiusplein 

Zaterdag is er feest op het Hondiusplein. Natuurlijk zijn alle kinderen van De 
Klimop van harte welkom. 

Belangrijke datums 

Week 17 – 21 september 

 Maandag 17   Margedag alle kinderen vrij 
 Dinsdag 18   Prinsjesdag alle kinderen vrij 
 Donderdag 20  Schoolfotograaf 

 

http://www.deklimopschool.nl/
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Week  24 – 28 september 

Week 1 – 5 oktober 

 Woensdag 3  Opening Kinderboekenweek, thema is   
         ‘Vriendschap, kom erbij’ 

 

 
 

 

Vriendelijke groet, 
 

 

Rubi Hendriks 
Interim Directeur De Klimop 


