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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,  

 

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop. 

 

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar 

 
Vrijdag 19 juli is de laatste schooldag. De school eindigt dan om 12.00 uur. De kinderen zijn 

dus in de middag vrij. De school start weer op 2 september. 

 

Musical  

 

Donderdag 11 juli om 19:00 uur is de musical van groep 8. Alle ouders en familie zijn van 

harte welkom. De musical is in de gymzaal van de school. Op deze avond zal ook afscheid 

genomen worden van alle kinderen van groep 8. 

 

Groep 8: 

 

Groep 8 heeft vanaf 12 juli vakantie. Wij wensen alle kinderen een fijne vakantie en succes op 

het voortgezet onderwijs. 

 

Rapporten: 

Vandaag zijn alle rapporten weer uitgereikt. Een belangrijk moment om te zien hoe het met uw 

kind gaat op onze school. Wij willen u wel vragen de blauwe mappen voor 12 juli weer in te 

leveren bij de leraar van uw zoon/dochter. 

 

 

Herhaalde oproep gegevens van de leerlingen 

 

Langs deze weg willen wij u vragen een mail te sturen naar onze school 

info@deklimopschool.nl met hierin uw adres en telefoonnummer. 

 

Wij willen de juiste email adressen verzamelen. Als we de mailadressen van alle ouders 

hebben kunnen we beginnen met Mijn School Info (MSI). Dat programma kan dan gebruikt 

worden voor alle communicatie. Denk aan de nieuwsbrief, studiedagen, afspraken voor 

rapportbesprekingen, etc. Zo voorkomen wij ook dat u onverwachts niet te bereiken bent als 

er iets met uw kind aan de hand is. 

 

Uiteraard gaan we ervan uit dat u doorgeeft aan de school als u verhuist naar een andere wijk, 

stad of land en uw kind dus niet meer naar onze school toe gaat. Zo weten wij waar uw kind 

naar toe gaat en voorkomen we vervelende situaties. 

 

Fietsen op slot 

De laatste tijd staan er erg veel fietsen niet op slot bij de ingang van de school. Veel kinderen 

vergeten hun fiets op slot te zetten. Langs deze weg willen wij u vragen aan uw kind aan te 

geven dat zij hun fiets op slot moeten zetten. De school is niet verantwoordelijk voor het 

verdwijnen/stelen van fietsen. 
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Voetbaltoernooi: 

Groep 5 t/m 8 hadden bij Quicksteps een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door Mondriaan 

College. De Klimop deed hieraan mee met 2 teams. Team groe5/6 en team groep 7/8. Beide 

teams waren door meester John aangekleed in excelsior kleding en zagen er het mooist uit van 

alle teams. Team 5/6 heeft zelfs de 3de prijs gehaald. Gefeliciteerd met deze mooie prestatie. 

 

Gevonden voorwerpen: 

 

Er zijn bij onze conciërge weer heel veel gevonden voorwerpen over het afgelopen jaar. Deze 

liggen in een bak naast de deur van het schoolplein. Indien aan het eind van het schooljaar 

deze spullen niet zijn opgehaald zullen ze aan de kringloopwinkel geschonken worden. 

 

 
 
 
Het JVA-vakantieproject 2019 vindt plaats van 22 juli t/m 9 augustus 

 

Dit jaar is er geen zomerschool echter zijn er wel activiteiten binnen onze regio.  U kunt op de 

site www.jvadenhaag.nl alle informatie terugvinden. Deze activiteiten kunnen ook met de 

ooievaarspas betaald worden. 

 
Week 1 maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli 

Week 2 maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus 

Week 3 maandag 5 augustus t/m vrijdag 9 augustus 

 

Vertrek 9:30 uur 

Terug  ca. 17:00 uur 

 

Tarieven per kind per week 2019  

Kinderen met geldige Ooievaarspas* 

Maximaal inkomen van ouder zonder toeslagpartner tot € 28.720* 

Maximaal inkomen van ouder met toeslagpartner samen tot € 35.996* 

In alle overige gevallen 

€ 33,00 

€ 60,00 

€ 60,00 

€ 93,00 

 
Afzwemmen 
 

8 Juli gaan een aantal leerlingen afzwemmen voor hun diploma. Ouders kunnen hierbij gaan 

kijken. Zij moeten dan om 10:00 uur aanwezig zijn. 

 
Indeling docenten voor schooljaar 2019-2020 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we de formatie binnen onze school weer compleet. 

Ondanks het afscheid van Juf Annemiek, die met pensioen gaat, en juf Dagmar is het ons toch 

gelukt om vervanger te vinden. Bij groep 1 keert juf Marijke terug op onze school zij heeft 

reeds eerder op De Klimop gewerkt. Juf Irina is nieuw en is opgeleid NT2 docent.  

Wij willen Juf Annemiek en Dagmar enorm bedanken voor hun inzet en wensen juf Marijke en 

Irina een hele leuke tijd op De Klimop. 
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De Klimop 

2019-2020 

Ma Di Wo Do Vr 

Groep 0/1 

 

Marijke 

Beukers 

Marijke 

Beukers 

Iris Ewbank Iris Ewbank 

 

Iris Ewbank 

 

Groep 2 Jolanda Oedit Jolanda Oedit Jolanda Oedit Jolanda Oedit Jolanda Oedit 

Groep 3 

 

Fazia Ramdjan Fazia Ramdjan Fazia Ramdjan Fabienne 

Verdonk 

Fabienne 

Verdonk 

Groep 4 

 

Roshni 

Moulchand/ 

Karin Heikens 

Karin Heikens Karin Heikens  Karin Heikens Karin Heikens 

Groep 5 Nita Panchoe Nita Panchoe Nita Panchoe Nita Panchoe Nita Panchoe 

Groep 6 Yvonne 

Odekerken 

Yvonne 

Odekerken 

Yvonne 

Odekerken 

Yvonne 

Odekerken 

Yvonne 

Odekerken 

Groep 7 Emine 

Kucukyildiz 

Emine 

Kucukyildiz 

Emine 

Kucukyildiz 

Emine 

Kucukyildiz 

Emine 

Kucukyildiz 

Groep 8 Bert Veerman Bert Veerman Bert Veerman Bert Veerman Bert Veerman 

Neveninstroom Anita van 

Veelen 

Irina Sarolea Irina Sarolea Irina Sarolea Anita van Veelen 

Onderwijs 

assistent 8 uur 

per week 

Willem 

Verhoek 

    

Vakleerkracht 

Gym 

 Wendy 

Bijsterveld 

Wendy 

Bijsterveld 

Wendy 

Bijsterveld 

Wendy 

Bijsterveld 

IB/ bouw-

coördinator 

groep 1-4 

 Anja Rexwinkel Anja 

Rexwinkel 

Anja 

Rexwinkel 

 

IB/ bouw-

coördinator 

groep 5-8 

 Marianne 

Hoeing 

Marianne 

Hoeing 

Marianne 

Hoeing 

 

Leerlingzaken 

en Financiën  

Marianne 

Hoeing 

    

Conciërge Monique 

Krassenburg 

Monique 

Krassenburg 

Monique 

Krassenburg 

Monique 

Krassenburg  

Monique 

Krassenburg 

directeur John Bodmann John Bodmann John Bodmann John Bodmann John Bodmann 
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 Enquête Regentes 

 
Beste ouders,  

 

Bij de nieuwsbrief  is een enquête van De Nieuwe Regentes bijgevoegd. Langs deze weg willen 

wij u vragen deze in te vullen en maandag weer in te leveren bij de leerkracht.                                                                         

  

Belangrijke data: 
 

5  Juli    2de rapport  

11  Juli     Inleveren rapporten 

19  Juli    Kinderen middag vrij begin zomervakantie  

02 September   Begin nieuwe schooljaar 2019-2020 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

John Bodmann, 

Directeur De Klimop 
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Beste ouders,                                                                           
  
Kent u theater De Nieuwe Regentes? Dit voormalige zwembad is sinds 1995 een theater en staat in 
dezelfde wijk als De Klimop. De Nieuwe Regentes en De Klimop zouden graag meer met elkaar 
willen samenwerken door de kunst- en cultuureducatie meer op elkaar aan te laten sluiten. 
Daarvoor vinden we het ook belangrijk om uw stem te horen. U heeft vast een mening als het gaat 
om het educatieaanbod voor uw kind. U zou ons erg helpen door deze vragen in te vullen. Het kost 
u circa 5 minuten.  
 

1) Zijn er activiteiten op het gebied van muziek, dans en theater binnen school waar uw kind erg 
enthousiast van thuis kwam?   
….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
2) Heeft u naast het enthousiasme ook het idee dat uw kind iets (over zichzelf) bij heeft geleerd?  
….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

3) Zijn er dingen die u zelf belangrijk vindt voor uw kind als het gaat om kunst- en 
cultuureducatie?   
….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

4) Zijn er projecten binnen de school of daarbuiten die u zelf heel bijzonder vond?  
….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

5) Heeft u zelf nog goede ideeën of suggesties op het gebied van kunst- en cultuureducatie? 
….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

Bedankt voor het invullen!  
Heeft u naar aanleiding hiervan tijd en zin om verder te praten of eens een kijkje te nemen in 
theater De Nieuwe Regentes? Stuur een mailtje naar educatie@denieuweregentes.nl en dan 
maken we een afspraak.      

  
Groet!  

Joanne Mellink           

Projectleider Cultuurparticipatie Educatie | De Nieuwe Regentes  

  
 

 

mailto:educatie@denieuweregentes.nl

