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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen, 

 

Werving nieuwe directeur De Klimop 

De werving voor een nieuwe directeur voor De Klimop is in volle gang. Kijk op 
www.werkenbijdehaagsescholen.nl  We stellen het op prijs als u de vacature zou 

willen delen op social media. 

Ontruimingsoefening 

Afgelopen dinsdag werd er een aangekondigde ontruimingsoefening gehouden. Binnen 
4 minuten stonden alle kinderen buiten op de verzamelplaats. De kinderen hebben dit 

ontzettend goed gedaan en heel goed naar hun juf/meester geluisterd. Er gingen op 
technisch gebied een aantal zaken mis. Zo ging het alarm niet goed af. Inmiddels zijn 
alle technische zaken weer gerepareerd.  

Op woensdag ging onverwachts het alarm weer af en ook deze keer stonden alle 
juffen en de meester weer binnen 4 minuten op de verzamelplaats. Het alarm ging af 
omdat er bij het testen van de douches bij de gymzaal teveel stoom vrij kwam. We 

weten nu zeker dat het alarm werkt!. Later in het schooljaar 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. 

Kinderboekenweek 

Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van de 

Kinderboekenweek is ‘Vriendschap, kom erbij!’ Woensdagochtend wordt de 
Kinderboekenweek feestelijk geopend met een lied gezongen door alle kinderen. U 
bent van harte uitgenodigd om iets langer op school te blijven om deze opening mee 

te maken. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we in de klassen veel aandacht aan 
het voorlezen, het maken van gedichten, een verhaal of versje over vriendschap en 

leuke knutselactiviteiten. 

Op vrijdag 12 oktober is er een afsluiting van de Kinderboekenweek in de gymzaal 
waar kinderen mogen optreden. Dit begint om 13.30 uur en ook daar bent u van harte 
welkom. 
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De Vreedzame school 

De Klimopschool mag zich sinds oktober 2002 een Vreedzame School noemen. Dat 
betekent dat wij het belangrijk vinden dat kinderen deel uitmaken van een 

leefgemeenschap. De school is hiervoor een mooie oefenplaats waar kinderen leren 
oog en oor voor elkaar te hebben en zich verantwoordelijk te voelen voor de 

schoolomgeving. 

Wekelijks wordt er een serie lessen gegeven rond een bepaald thema, er zijn 6 
thema’s in het jaar; 

 Groepsvorming en positief klimaat 
 Conflicthantering 

 Communicatie 
 Gevoelens 

 Verantwoordelijkheid 
 Diversiteit 

De Vreedzame school is echter meer dan een serie lessen. Als school willen we 

kinderen dagelijks meegeven op een zorgzame en positieve manier met elkaar om te 
gaan. De Vreedzame school levert een belangrijke bijdrage aan persoonlijke en 
maatschappelijk vorming. 

In de afgelopen weken is er gewerkt rondom eerste thema en zijn er in alle groepen 

afspraken gemaakt over hoe er om gegaan wordt met elkaar, met de klas, de school 
en het schoolplein. Er zijn duidelijke klassenregels met elkaar opgesteld. Per thema 

staat er telkens één schoolregel centraal. Volgende week starten we met het tweede 
thema ‘conflicthantering’. 

De komende periode staat de regel ‘We lossen ruzies zelf op’ centraal. 

In de hal zal deze regel ook regelmatig op het televisiescherm te zien zijn. 

Emailadressen van ouders en digitale nieuwsbrief 

Binnenkort starten we met het digitaal toesturen van de nieuwsbrief. Hiervoor hebben 
we de juiste emailadressen van alle ouders nodig. We willen u vragen om een mailtje 
te sturen naar info@deklimopschool.nl Wilt u daarin uw familienaam en de naam en 

groep van uw kind(eren) vermelden? Zo ontvangen we direct het juiste emailadres en 
kunnen er geen spellingsfouten optreden. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor de extra activiteiten voor alle kinderen. 

Bijvoorbeeld om op de sportdag te zorgen dat er voldoende drinken en een gezond 
fruithapje is voor alle kinderen. Binnenkort komen er weer nieuwe activiteiten aan. 

Zoals de Kinderboekenweek, Sint en Kerst. We willen u vragen om de vrijwillige 
ouderbijdrage over te maken op de rekening van De Klimop. 
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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.  

Deze bijdrage kunt u overmaken op de schoolrekening NL29INGB0007234049 
o.v.v. ‘vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 20182019’, de familienaam en 

groep(en) van uw kind(eren). 

Ooievaarspas van de gemeente Den Haag 

Veel scholen in Den Haag en omgeving ontvangen een tegemoetkoming ouderbijdrage 
voor schoolactiviteiten voor Haagse kinderen tot 18 jaar met een geldige 

Ooievaarspas. Hierbij kunt u denken aan: sportdag, excursies, kosten voor een 
schoolreisje, sinterklaasviering of werkweek. Deze vergoeding wordt niet aan de 
ouders uitbetaald, maar gaat rechtstreeks naar het schoolbestuur. 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.  

Stichting Leergeld Den Haag www.leergelddenhaag.nl 

 Gratis Squla - thuisabonnement kinderen groep 4, 5 en 6 

Leren moet leuk zijn! Daarom zijn er nu steeds meer online programma’s om op 
school en thuis te oefenen. Squla is hier één van. Veel kinderen werken op school al 

met Squla. Het is belangrijk dat deze kinderen ook thuis met Squla kunnen oefenen. 
Daarom geeft Stichting Leergeld een gratis Squla –thuisabonnement aan Haagse 
kinderen met een Ooievaarspas die in groep 4 en 5 op school al Squla gebruiken.  

 Winterkledingpas 

Alle kinderen van 4 tot 18 jaar (geboren tussen 1 oktober 2000 en 31 december 
2014) met een geldige Ooievaarspas, komen dit jaar in aanmerking voor de 
Winterkledingpas. Begin oktober valt het aanvraagformulier in de brievenbus. 

Kinderen tussen 4 en 12 krijgen op hun pas een tegoed van € 110. Kinderen tussen 
de 12 en 18 jaar is het bedrag € 125.  

Koffieochtend voor ouders op donderdag 4 oktober. 

In het kader van de week van de opvoeding verzorgt het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) in samenwerking met Vóór Welzijn en met onze school een koffieochtend 
voor ouders over:  

“Lekker leren: hoe kan je je kind stimuleren? Veel ouders willen natuurlijk graag dat 

hun kind het huiswerk maakt en goed zijn of haar best doet om te leren. Maar hoe 
kun je je kind stimuleren om goed te kunnen leren?   

http://www.leergelddenhaag.nl/
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De bijeenkomst start om 8.30 uur en duurt tot 9.30 uur. U bent van harte welkom, de 
koffie en thee staat voor u klaar! (zie ook de bijgevoegde brief) 

Belangrijke datums 

Week 1 – 5 oktober 

 Woensdag 3   Opening Kinderboekenweek ‘Vriendschap, kom erbij’ 

 Donderdag 4  Koffieochtend ouders 

Week van 8 – 12 oktober 

 Vrijdag 12   Afsluiting Kinderboekenweek aanvang 13.30 uur 

Week van 15 – 19 oktober 

 Maandag 15   Margedag groep 1-8 vrij/Studiedag voor het team 

 Vrijdag 19   Start herfstvakantie om 14.45 uur 

Week van 22 – 26 oktober  HERFSTVAKANTIE  

Week van 29 oktober – 2 november 

 Maandag 29  De school start weer. 

 

 
 
Vriendelijke groet, 

 
 

Rubi Hendriks 
Interim Directeur De Klimop 


