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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,
Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop.

Afgelopen weken:
Groep 1:
In groep 1 is het erg gezellig. Er zijn veel nieuwe leerlingen begonnen in groep 1. We leren hoe
wij met elkaar moeten omgaan en wat alle regeltjes van de klas zijn. Dat is natuurlijk heel
belangrijk. Ook leren we hoe wij omgaan met de materialen zoals spelen met klei en plakken
met mooie papiertjes en lijm. We hebben ook allemaal al een mooi verfwerk gemaakt en die
heeft de juf in de klas opgehangen. De komende week gaan we werken over het circus en op
vrijdag zullen we een echt optreden gaan laten zien. Wij hopen natuurlijk dat alle papa's en
mama's komen kijken!

Groep 2:
De afgelopen weken heb ik kennismakingsgesprekken gehad met alle ouders, en mag zeggen
dat ik heel tevreden ouders heb. Ze zijn tevreden over de school. Ze zien hun kind graag
verder groeien in de Nederlandse taal en ook op het gebied van rekenen, sociale contacten en
motorische ontwikkeling. Ik ben ook tevreden met de ouders en hoop dat ik een goede
samenwerking met hen kan hebben in het belang van het kind.
Groep 5:
In de groep wordt hard gewerkt, de meeste leerlingen hebben hun draai al gevonden in de
groep. De leerlingen krijgen vanaf deze week hun huiswerkmap mee. Verzoek aan de ouders
om te controleren of deze gemaakt, de eerstvolgende schooldag ingeleverd wordt. In verband
met De Kinderboekenweek is groep 5 door de bibliotheek op 8 oktober uitgenodigd. Zijn er
ouders die met ons mee willen lopen, neem dan contact op met mij (juf Nita).
Groep 7:
Het wordt alleen maar leuker en gezelliger in groep 7! Nieuwe leerlingen die er steeds
bijkomen maar wat belangrijker is, de leerlingen werken en spelen graag samen. De juf geniet
van ze.
In de klas wordt er hard gewerkt. We zijn zelf begonnen met de spellingsdoelen, zoals
tegenwoordige tijd en verleden tijd. De kinderen zetten alles op alles! Ze vinden het superleuk.
Ook houden de leerlingen zich aan de klas- en schoolregel, in deze drie weken hebben ze het
goed opgepakt. Trots op hun.
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Vrijwillige ouderbijdrage om alle festiviteiten te kunnen organiseren.
We willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken of contant bij Marianne en/of Monique
te betalen. Van deze bijdrage organiseren wij vooral de feesten zoals Sinterklaas, Kerst,
Pasen, Sportdag, etc. We hopen dat we op uw bijdrage mogen rekenen.
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: een gezin met 1 kind € 23,-, 2 kinderen € 37,- 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.

Ouders gezocht voor de ouderraad en hulpouders
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders voor onze ouderraad. Ouders die ons willen helpen
bij de verschillende activiteiten op school en feesten. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt het
onderstaande strookje invullen en afgeven op school bij de directie of aan de groepsleerkracht.
Ik geef mij op voor de ouderraad
Naam…………………………………………………………ouder van………………………………………uit
groep………………..

Wijziging datumstudiedag:
Beste ouders/verzorgers,
Aan het begin van het schooljaar hebben wij u geïnformeerd via de schoolgids over de
studiedagen van het team van De Klimop.
Helaas is er in de schoolgids een fout gemaakt bij het afdrukken van de kalender. De
studiedag staat nu in de kalender op 7 oktober echter is dit onjuist. De studiedag zal
plaatsvinden op 14 oktober.
Het bovengenoemde heeft tot gevolg dat de kinderen 7 oktober op school aanwezig moeten
zijn. Op 14 oktober is de school gesloten i.v.m. de studiedag. De kinderen hebben deze dag
dan vrij van school.
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
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Oproep ouders voor circusweek
Beste ouders, wie zou er een hapje willen maken voor de vrijdag in de feestweek? Er zullen
weer kraampjes worden neergezet en die willen wij graag vullen met lekkernijen uit
verschillende culturen. Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht wat u zou willen
maken.

Hooggeëerd publiek

Komt dat zien….
Komt dat zien…..
Vrijdag 27 september komt het kindercircus naar de Klimopschool.
De leerlingen hebben met twee circusartiesten van Circasso acts ingeoefend.
Vrijdagmiddag zullen zij optreden voor publiek.
U bent van harte welkom om naar onze ‘circus’kinderen te komen kijken.
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: Schoolplein Klimopschool

Schoolmaatschappelijk werk/SMW
Even voorstellen:
Mijn naam is Esmé Sprenger en ik ben de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) op de
Klimop. Dit is mijn tweede schooljaar op deze school. Nieuw dit schooljaar is dat ik ook
beschikbaar ben voor ouders van de voorschool (Jongleren).
Op de dinsdagmiddag ben ik aanwezig op de Klimop. Ik zal ongeveer van 12.30-16.30u
aanwezig zijn op school. Ik ben dus ook na schooltijd beschikbaar voor gesprekken of advies.
Hiernaast ben ik ook nog werkzaam op vier andere scholen in Den Haag. Zelf ben ik
woonachtig in Wateringen met mijn gezin.
In de bijlage vind je meer gegevens van mij en bij wat voor soort vragen ik kan helpen. In de
school komen deze gegevens ook te hangen in de vorm van een flyer.
Ik hoop dit schooljaar weer veel kinderen (en ouders) te kunnen helpen!

Belangrijke data:
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14

oktober
oktober

start Kinderboekenweek.
Studiedag kinderen zijn vrijdag

Vriendelijke groet,
John Bodmann,
Directeur De Klimop
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