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

Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest.
De leerlingen uit groep 5-6-7-8 kopen voor € 3,00 een cadeau voor een
klasgenoot en pakken dit leuk in. Dit heet een surprise.
De ouders zijn van harte welkom vanaf 08:30 op het plein en bij het feest
in de gymzaal.

! groep 1, 2 en 3: Vrijdag schoentje mee !
Groep 1
In onze groep is het heel gezellig. Iedere dag kijken we naar het Sinterklaasjournaal. We
plakken grappige pieten en verven O zo snel, het nieuwe paard van Sinterklaas, zodat als
Sinterklaas bij ons op bezoek komt alles er mooi uit zal zien. Vrijdag gaan we onze schoen
zetten! We hopen natuurlijk dat Piet er maandag iets lekkers in heeft gestopt! Als hij maar niet
weer zo veel rommel maakt in de klas. Volgende week gaan we pepernoten bakken als echte
bakpieten.

Groep 2
De leerlingen van groep 2 zijn heel erg vooruit gegaan in de Nederlandse taal en ook met
Rekenen en andere vakken zoals schrijven, knutselen en schilderen. Ze luisteren heel goed in
de kring naar de lesjes en kunnen ook goede antwoorden geven op gestelde vragen. Ze
hebben een rijke fantasie waardoor ze leuke knutsel-, schilder- en teken opdrachten kunnen
maken. Enkele kinderen kunnen al zelfs lezen. Juf Jolanda is apetrots op jullie!

groep 8
Vorige week heeft groep 8 het "drempelonderzoek" gedaan. Dit is een toets waarvan de score
een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs aangeeft. Voor sommige kinderen was dit
weer een spannend moment en nu gaan we afwachten wat de uitslag wordt. Wanneer we de
uitslagen binnen hebben (over 2 à 3 weken), worden de ouders van de leerlingen uitgenodigd
om het resultaat van de toets te bespreken.
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Roken op het plein
Het is verboden om te roken in de omgeving van scholen. Voor het
Hondiusplein geldt dit al langer. Zie hiernaast.
Nu zijn er ook ouders die er last van hebben. Daarom: Wilt u niet

roken op het plein!
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. 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 heeft dan kunt u deze op school laten scannen bij
onze conciërge Monique.

Zwemmen (groep 5 tot en met 8)
Wilt u de eigen bijdrage voor het zwemmen 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.

Belangrijke data:
22
5

November
december

schoentje meebrengen
Sinterklaasfeest (kinderen ’s middags vrij)

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Klimop

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