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

Op tijd op school komen.
Wij hebben geconstateerd dat een grote groep leerlingen regelmatig te laat op school komt.
Voor alle groepen start de school om 08:30 uur. Dit geldt dus ook voor groep 1,2 en 3. Wij
willen u verzoeken u aan deze tijd te houden. Het te laat komen verstoort de lessen en zorgt
voor onrust in de klas. Wij willen dat onze leerlingen ongestoord de lessen kunnen volgen en
onze leerkrachten zo goed mogelijk hun werk kunnen doen en uw kind optimaal les kunnen
geven.
Wij willen u dan ook dringend verzoeken u aan de schooltijden te houden. Blijft een kind te
laat komen dan zullen de ouders verzocht worden om naar school te komen voor een gesprek
met de directie om af spraken te maken over het op tijd komen.

Staking 6 november
Zoals u al uit de media heeft vernomen zal er op 6 november een landelijke staking binnen het
onderwijs zijn. De school is op deze dag gesloten. U wordt hier via een aparte brief nog over
geïnformeerd.

VVE STUDIEDAG
Op 29 oktober heeft de VVE groep en groep 1 en 2 een studiedag. Dit betekent dat deze
kinderen dan vrij zijn.

Peiling oudertevredenheid
Elke twee jaar monitoren we de oudertevredenheid op onze scholen. Dit gebeurt via een korte
vragenlijst die ouders via de mail ontvangen. Er is een blok vragen over het welbevinden van
hun kind in de groep en een tweede blok over hun tevredenheid over de school in het
algemeen.
De vragenlijst is standaard geprogrammeerd in het Nederlands, maar er kan ook gekozen
worden voor één van de volgende talen: Engels, Pools, Turks, Spaans en Arabisch.
Het volgende onderzoek oudertevredenheid staat gepland in de periode maandag 11 november
– vrijdag 22 november 2019. Ouders ontvangen in de week van 4 november een
vooraankondiging. Dit gebeurt ook via de email. Over de precieze werkwijze en de gegevens
die we per school nodig hebben volgt snel meer informatie.
Om een hoge respons te krijgen helpt het wanneer jullie je team en de ouders vast informeren
over het komende onderzoek en het belang van deelname.
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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 2018-2019, 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 laten 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. Deze bijdrage kan niet met de
ooievaarspas worden betaald. Deze bijdrage kunt u bij onze conciërge of bij de
leerkracht voldoen.

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 aangeven waar u in wilt deelnemen. U kunt dit dan
afgeven op school bij de directie of aan de groepsleerkracht.
Ik geef mij op voor de MR/ouderraad/hulpouder
Naam…………………………………………………………ouder van………………………………………uit
groep………………..

Belangrijke data:
21 t/m 27
29
6
7
12

oktober
oktober
november
november
november

Herfstvakantie
Studiedag VVE ( groep 1 en 2 zijn vrij)
staking (school gesloten)
Nationaal school ontbijt
Studiedag kinderen zijn vrij

Vriendelijke groet,
John Bodmann,
Directeur De Klimop
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