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Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,  
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van De Klimop. 

 

 

Sinterklaasfeest 

 

Het is bijna zover. Op vrijdagochtend 4 december gaan wij het Sinterklaasfeest vieren. Helaas 

zonder ouders. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken een surprise voor elkaar. De 

leerkracht van uw kind heeft lootjes getrokken met de groep. De waarde van het cadeau moet 

5,- euro zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 3 december dit bij de leerkracht 

inlevert (met de koopbon). In de middag(12.00uur) zijn de kinderen vrij. 

 

 
 

 

Vertrek juf Iris, Groep 1 

 

Beste Ouders, 

 

Na 41 jaren met heel veel plezier te hebben gewerkt in het onderwijs heb ik besloten om per 1 

januari te gaan genieten van mijn pensioen. Ik zal met name de kinderen maar zeker ook de 

ouders en collega's gaan missen maar het is tijd om al die andere dingen die ik nog zo graag 

wil gaan doen te realiseren. Veel leerlingen die als kleutertje bij mij in de groep zijn begonnen 

heb ik zien opgroeien. Heel leuk was het om mee te maken dat een oud-leerling mijn collega 

werd in het onderwijs en zelfs mijn lieve kleindochter is nu leerkracht bij ons op school. Een 

aantal andere leerlingen werden ouders waarvan ik de kinderen weer mocht ontvangen in de 

kleutergroep wat natuurlijk heel grappig was. Wat een mooie jaren met al die bijzondere 

mooie kleine mensjes in mijn klas waarvan ik heb genoten. Met een goed gevoel kijk ik terug 

op een geweldige tijd als leerkracht en neem ik over een paar weken afscheid van jullie.  

 

Tot ziens!  

Juf iris. 
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Groep 4 

Ik wil allereerst alle ouders bedanken dat ze zijn gekomen naar het oudergesprek. Ik heb de 

gesprekken heel prettig ervaren en hoop op een goede samenwerking. In groep 4 is het erg 

gezellig en spannend, de kinderen wachten vol spanning af of Sinterklaas dit jaar langskomt. 

Wij genieten samen van dit feest en naast het werken zijn we ook bezig met leuke dingen. 

Zoals pepernoten bakken en knutselen.  

 
 

Looproutes 

I.v.m. de toename van het aantal coronabesmettingen is er een aanpassing komen m.b.t. de 

routes die door ouders en leerlingen gelopen moeten worden op het schoolplein. Indien de 

besmettingen blijven stijgen is een eventuele sluiting van het schoolplein een van de mogelijke 

opties. U heeft hier afgelopen week een aparte nieuwsbrief over gehad. 

 

 
Ouderbijdrage 

 

We willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken of contant bij 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 2020/2021’, 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. 
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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. 

 

Schoolzwemmen is alleen voor de leerlingen van groep 5. 

 

 
 

 

Belangrijke data: 

 

Sinterklaasfeest   04 december 

Kerstviering    16 december 

Afscheid meester John  17 december 

Margemiddag   18 december (kinderen om 12 uur vrij)  

Kerstvakantie   19 december t/m 3 januari 

Studiedag    20 januari 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

John Bodmann 

Directeur De Klimop 

 

 


