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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,  

 

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop. 

 

De Klimop viert 1 jarig bestaan 

 
Een ieder die deze kop leest denkt; hé de Klimop bestaat toch langer dan 1 jaar. De Klimop is 

1 jaar geworden op 1 locatie met een nieuw team en dat moet gevierd worden. Tevens is er 

een groei van leerlingen  van 128 naar 162 leerlingen. 

Onze nieuwe directeur, John Bodmann, kwam vorig jaar met het idee om het 1 jarig bestaan 

te vieren. Wij dachten allemaal waar heeft hij het over.  

Ja we zijn natuurlijk nu één team op 1 locatie. Hij gaf ook aan dat we veel werk verzet hebben 

en dat het imago van De Klimop hierdoor een positieve wending aan het krijgen is. Er werd 

toen besloten om een week in het teken van het Circus te organiseren. De klassen hebben de 

hele week acts geoefend. 

Wij hebben Circusschool Circaso benaderd en bereid gevonden ons te trainen en de activiteiten 

te begeleiden. Onze gym juf, Wendy, heeft tijdens de gymlessen dan ook veel aandacht 

besteed aan het trainen met de kinderen voor de voorstelling die op vrijdag 27 september 

gegeven zou worden. 

 

 
 

De klassen werden versierd en de kinderen waren buiten hun gewone lessen druk bezig om toe 

te werken naar vrijdag waar ze al wat ze geleerd en getraind hadden aan de ouders en andere 

kinderen mochten laten zien. Voor vrijdag waren dan ook alle ouders uitgenodigd en was er 

een circuspiste. Door het slechte weer werd de show naar binnen , in de gymzaal, verplaatst 

maar dat mocht de pret niet drukken.  

Op vrijdag was het grote moment. Ouders hadden allemaal lekkernijen gemaakt en deze 

werden in kraampjes uitgestald. Om 12:30 uur begon de voorstelling. De hele gymzaal was vol 

en iedereen was vol verwachting naar wat de show zou gaan brengen. 

Onze directeur zag er echt uit als een circusdirecteur en de juffen waren ook verkleed. De 

circusdirecteur kondigde steeds de act aan waarna onder begeleiding van muziek in de piste 

diverse acts werden opgevoerd 
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Ook was er nog even tijd om stil te staan bij de enorme groei van het aantal leerlingen. Onze 

directeur riep alle leerkrachten op het podium en gaf hun alle credit voor de groei. Waarna er 

een enorm applaus van alle ouders en kinderen volgde. 

Hierna was het tijd om verder feest te vieren en kon een ieder lekker gaan genieten van het 

vele eten wat door de ouders was klaar gemaakt en de limonade die klaar stond. 

Het was een hele geslaagde verjaardag van onze school en iedereen was positief en lovend 

over deze dag. 

Bij deze willen we alle ouders bedanken voor hun komst, hulp en al die lekkere hapjes. 

 
 

 

      
 
 

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 2019-2020’, 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. 

 

 

Zwemmen 
Langs deze weg willen wij u vragen de eigen bijdrage voor het zwemmen te voldoen:  

Eigen bijdrage busvervoer naar het zwembad: 

1ste  kind 22,-, 

2de  kind 11,-  

uit een gezin per schooljaar.  
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Opening de Kinderboekenweek “Reis Mee”: 
7 oktober is de opening van de Kinderboekenweek. Onze kinderen gaan begin van deze 

ochtend deze week openen met een dansje. Wij willen langs deze weg alle ouders uitnodigen 

om hierbij aanwezig te zijn. 

 

 
Ouders gezocht voor de MR , ouderraad en hulpouders 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders voor onze MR en 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 MR/ouderraad/hulpouder 

 

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. 

 

 

Belangrijke data: 
 

14  oktober  Studiedag kinderen zijn vrijdag 

21 t/m 27  oktober  Herfstvakantie 

 
Vriendelijke groet, 

John Bodmann, 

Directeur De Klimop 

 

 

 


