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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,  

 

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop. 

 

Bezoek in groep 8 

 
Deze week is Abhinabha bij mij in de klas geweest om te vertellen over zijn records in het 

Guiness Book of Records. Hij staat er met vier records in en gaat zondag, tijdens de 

Impossibility Challenger proberen daar nog 1 of 2 records aan toe te voegen. 

Op deze dag zijn er meer recordpogingen. Dit is te zien bij Haag atletiek op de Laan van Poot. 

Voor info; 

https://impossibilitychallenger.com/ 

 

Douchen na de gym: 
Onze douches in de kleedruimte bij onze gymzaal zijn inmiddels volledig gerenoveerd. 

Volgende week zal u een brief ontvangen m.b.t. de regels t.a.v. het douchen na de gym. 
 
De Vreedzame School 
Zoals u misschien al weet is de Klimopschool een Vreedzame school. De Vreedzame school ziet 

de klas en school als een leefgemeenschap. Kinderen leren zorg te dragen voor de 

schoolomgeving en elkaar. Dit doen we door een wekelijks terugkerende lessenserie maar 

dragen we ook dagelijks uit naar elkaar. Elke 6 á 8 weken staat er een regel in de school 

centraal. 

De vorige periode was het de regel: We horen bij elkaar. 

Na de herfstvakantie is het de regel: We lossen ruzies zelf op. 

 

Na de herfstvakantie worden er een aantal leerlingen getraind tot mediator. Mediatie betekent 

bemiddeling en is een belangrijk onderdeel van het programma De Vreedzame School. Hierin 

worden kinderen gezien en gehoord, krijgen een stem en leren om samen een beslissing te 

nemen en conflicten op te lossen. 

 

De leerlingenmediatoren komen uit de groepen 7 & 8. De leerlingen solliciteren naar de taak 

van mediator. 

Eenmaal opgeleid, is er elke dag in de school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. 

Tijdens de kleine pauzes kunnen zij kinderen helpen bij kleine conflicten. 

 
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. 
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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 heeft hier reeds eerder een brief over 

ontvangen. 

 
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 laten scannen bij Monique, conciërge. 

 
Wijziging datum Schoolfotograaf 
 
I.v.m. Halloween hebben wij besloten de schoolfotograaf naar een nieuwe datum te 

verplaatsen. De nieuwe datum voor de schoolfotograaf is dinsdag 28 januari. 

 

Belangrijke data: 
4  November  Start 10 minuten gesprekken 

6   november   staking (school gesloten) 

7  november  Nationaal school ontbijt 

12  november  Studiedag kinderen zijn vrij 

 

Vriendelijke groet, 

John Bodmann, 

Directeur De Klimop 

 
----------------------------------------------------------------------- 
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……………….. 


