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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,  

 

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop. 

 

Kerstdiner 

 
Beste ouders, 

 

Woensdag 18 december vindt het jaarlijkse kerstdiner plaats. 

 

Van 17:45 tot 19.00 gaan de kinderen heerlijk samen dineren. 

 

Wij willen aan de ouders vragen om voor deze bijzondere gelegenheid iets lekkers te maken. 

Wilt u iets maken voor het kerstdiner dan kunt u of uw kind dit opschrijven op de intekenlijst 

die naast de deuren van de klassen hangen. 

 

Woensdag 18 december gaat om 17.30 de voordeur open. Ouders kunnen het eten en de 

hapjes die zij hebben gemaakt naar de klassen brengen. Leerlingen mogen ook alvast naar 

hun klas en rustig plaats nemen aan de tafels. Om 17.45 begint het diner voor de kinderen. 

Tijdens het kerstdiner zijn ouders van harte welkom in de lerarenkamer. Wij zorgen voor 

frisdrank, thee en koffie. Als u het leuk vindt neem dan iets lekkers te eten mee! Zo wordt het 

ook voor de ouders een gezellig uurtje. 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vragen wij om in een tasje een bord, beker en bestek 

mee te nemen. Voor de Kleutergroepen is dit niet nodig! 

 

Wilt u ervoor zorgen dat overal de naam van uw kind op staat? Vanaf maandag 16 december 

mogen de leerlingen alles meenemen en afgeven aan de leerkracht. Na afloop van het 

kerstdiner nemen de kinderen hun spullen natuurlijk weer mee naar huis.Na het diner kunnen 

de ouders van de groepen 1 t/m 4 hun kind ophalen bij de klas. De leerlingen van de hogere 

groepen komen naar de hal waar u op uw kind kan wachten. Als uw kind alleen naar huis mag 

dan graag onderstaand strookje invullen en afgeven aan de leerkracht van uw kind.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mijn zoon/dochter mag op 18 december om 19.00 uur na het kerstdiner alleen naar huis. 

 

 

handtekening ouder/verzorger 

 

  

 

.......................................... 
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Afscheid Juf Marianne 
 
Beste ouders, 

Marianne Hoeing gaat de Klimopschool verlaten. Na ruim 43 jaar hard gewerkt te hebben,  

gaat zij genieten van een welverdiend pensioen. 

 

Dit laten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Het team zal op gepaste wijze afscheid van 

haar nemen maar wij willen u als ouder(s) ook in de gelegenheid stellen Marianne gedag te 

zeggen. 

 

Tijdens het kerstfeest van de kinderen bent u van harte welkom in de teamkamer van de 

school voor een hapje en drankje. Wij zullen zorgen dat Marianne even langskomt om 

persoonlijk afscheid van u te nemen. 

 
 
Op tijd op school komen. 
Wij hebben geconstateerd dat een grote groep leerlingen nog steeds 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 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 afspraken te maken over het op tijd komen. 

 

 
Vrijwillige ouderbijdrage om alle festiviteiten te kunnen organiseren. 
 
We willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken of contant bij Marianne of Monique. 

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 t.n.v. obs De 

Klimop 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. 

 
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. 
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Veilig leren fietsen 
Twee weken geleden konden de kinderen online een quiz maken over het thema verkeer. De 

strijd was tussen groep 7 en 8. Er kon maar 1 winnaar worden uitgekozen en dat is Abdullah 

uit groep 7. Hij had de hoogste score van deze twee groepen. Gefeliciteerd!! 

 

 

 

 
 

 

 
Belangrijke data: 
18 December    Kerstviering 

20 December    Margemiddag kinderen middag vrij 

23 December  t/m 5 Januari  Kerstvakantie 

15 Januari     Studiedag Kinderen vrij  

 

Vriendelijke groet, 

John Bodmann, 

Directeur De Klimop 

 
----------------------------------------------------------------------- 
E-mailadressen/mijn school info 
 
Via deze weg willen wij u vragen om dit strookje in te vullen waarbij wij u om een e-mailadres 

vragen zodat wij kunnen gaan starten met “mijn school info” . 

 

Via “mijn school info” zijn wij in staat u beter en sneller te informeren. Wij vragen ook namens 

de medezeggenschapsraad en de ouderraad om uw medewerking. 

 

Wij willen u vragen het strookje af te geven bij de meester of juffrouw van de klas van uw 

kind. 

 

Naam…………………………………………………………ouder van leerling………………………………………uit 

groep……………….. 

 

 

E-mailadres:  

 

 

 

_________________________________________________________________________ 


