20 december 2018

Klimophetnieuws
2018 zit er op voor de school
2018 is nog niet helemaal voorbij maar voor de leerlingen zit
de school er op. Zij gaan genieten van een welverdiende
vakantie. Wij hebben de vrijdag nog zonder leerlingen om
onderwijskundige zaken af te ronden en ons alvast weer te
richten op 2019.
Het was een jaar met nogal wat wisselingen op school.
Juffrouw Henriëtte, juffrouw Gwen en juffrouw Marijn gingen
dichter bij huis werken en juffrouw Anja en juffrouw Ria
gingen beiden met pensioen. Daardoor was er ook weer
ruimte voor nieuwe collega’s en zo kwamen juffrouw Petra,
juffrouw Berdien, juffrouw Maureen, juffrouw Yvonne en
juffrouw Wendela weer het team versterken. Meester Clint
heeft voor de zomervakantie zijn studie afgerond en is bij
ons gebleven en heeft nu zijn “eigen” groep.
Zo is het team van de Klimop weer compleet en dat is best
bijzonder in een tijd waarin het lastig om voldoende
gekwalificeerde medewerkers te vinden voor het onderwijs.

Data om te onthouden
21-12-2018
Kerstvakantie is begonnen.
Er is geen school op vrijdag.
7-1-2019
Maandag 7 januari begint
de school weer.

Ik wens u, namens het team, fijne feestdagen en alvast een
voorspoedig 2019. Ik hoop u allemaal in goede gezondheid
weer te zien op maandag 7 januari.
Mede namens het team,
Antoine Peters, directeur

Dank aan tientallen ouders
Dankzij de hulp van tientallen ouders zag de school er in december
weer heel gezellig uit. Het versieren van de school gebeurde veelal
in de avonduren door tientallen ouders die kwamen helpen. Zelfs op
donderdagavond komen er nog ouders naar school om de
kerstversiering op te ruimen. Wij zijn hen heel dankbaar voor de hulp
die zij de afgelopen maand hebben verleend. Zonder hen zou
december niet zo gezellig zijn als nu.
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Nog meer nieuws

Juffrouw Ria Tabbers heeft afscheid genomen
Vrijdag 7 december heeft juffrouw Ria Tabbers afscheid
genomen van de Klimop. Na meer dan 33 jaar kleuterjuf op de
Klimop gaat zij genieten van haar pensioen.
Tientallen oud-collega’s hebben haar afscheidsreceptie
bezocht en samen met haar huidige collega’s heeft zij nog een
mooi afscheidsdiner gehad.
Omdat juffrouw Ria zo lang op de Klimop heeft gewerkt hebben
wilden wij een blijvende herinnering aan haar hebben. Daarom
is besloten om het kleuterplein om te dopen tot het Ria Tabbers
plein.
Wij wensen juffrouw Ria nog een heel mooie tijd toe en wij
hopen dat zij nog lang gaat genieten van haar welverdiende
pensioen.

Juffrouw Bianca heeft een dochter gekregen

In de buurt

Afgelopen zaterdag heeft juffrouw Bianca, groep 8, een dochter gekregen. Haar
Zxcvzxczxczxczxczxczxczx
naam is Emma. Alles gaat goed met moeder en dochter. Wij wensen haar en haar
gezin heel veel plezier en geluk met Emma.
[Hier kunt u een
Kerstbomeninzamelingsactie voor bewoners van Hoofddorp-Oost

beschrijving en
belangrijke informatie
over het evenement
toevoegen.]

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019
vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur
LET OP! Alleen in de ochtend!
De inzameling vindt plaats op het parkeerterrein bij de Fanny Blankes Koenhal en partycentrum
“De Wissel” aan het Arnolduspark.
Voor informatie met betrekking tot de spelregels, de vergoeding
en
de loterij kunt u terecht op de volgende link: wijkraad
Wijkraad Hoofddorp-Oost
Edwin ten Wolde
Janet de Jonge
Jessica Kunz
Bours
Henk Jan Boswijk

Jan

Sponsoren voor de kerstbomeninzameling en de kinderloterij:
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Herinnering ouderbijdrage 2018-2019
In september hebben wij u gevraagd om de ouderbijdrage te voldoen. Inmiddels heeft 65% van
de ouders de bijdrage voldaan maar 35% nog niet.
Uw bijdrage is heel hard nodig om juist de leuke dingen te organiseren voor uw kind zoals
Sinterklaas en het schoolreisje. Daarom het verzoek aan de ouders die nog niet hebben betaald
om de ouderbijdrage zo snel mogelijk te voldoen.
Wij geven u nogmaals de informatie zoals wij u die in september hebben gestuurd.
Bij voorbaat, namens de kinderen, heel hartelijk dank.
(See the next page fort he english version of this letter)
Onderwerp: Ouderbijdrage Klimop 2018-2019
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij vragen wij u vriendelijk de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 te betalen. U kunt deze
bijdrage overmaken op rekening NL81INGB0007744691 t.n.v. Ouderraad Basisschool Klimop, onder
vermelding van de naam, achternaam en groep van uw kind/kinderen.
Bent u niet in de gelegenheid om de ouderbijdrage in één keer te betalen, neemt u dan contact op met de
directeur van de school, de heer A. Peters.
Toelichting Ouderbijdrage
Elk jaar vraagt de Ouderraad (OR) van alle ouders een financiële bijdrage voor extra activiteiten. Naast
het verplichte lesprogramma door de school, wordt in samenwerking met de OR ook gezorgd voor een
aantal leuke en “ontspannende” activiteiten. Op de website van de school kunt u terugvinden welke
activiteiten dat allemaal zijn.
De ouderbijdrage bedraagt, net als afgelopen schooljaar € 52,50 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig.
Alle kinderen kunnen altijd meedoen aan de extra activiteiten. Echter, er wordt een uitzondering gemaakt
voor deelname aan het schoolreisje/kamp, omdat de kosten hiervoor erg hoog zijn. Helaas kunnen die
leerlingen, voor wie de ouderbijdrage niet vooraf is voldaan, niet mee met het schoolreisje/kamp.
Toelichting extra ouderbijdrage
Graag willen wij als Medezeggenschapsraad (MR) van de Klimop het volgende onder uw aandacht
brengen. Door de continue ontwikkelingen op onze school en de aanschaf van nieuwe lesmethodes heeft
de MR een aantal jaren geleden besloten een beroep te doen op de ouders voor een extra vrijwillige
bijdrage van € 20,00 per kind.
Deze bijdrage is met name bedoeld om een aantal additionele aankopen te kunnen doen van
lesmaterialen, de techniektorens en de werkboekjes voor onder andere de zaakvak methodes.
Het budget dat voor leermiddelen door de overheid beschikbaar wordt gesteld, maakt het niet mogelijk om
al het bij de methodes behorende verbruiksmateriaal aan te schaffen, dat op de Klimopschool jaarlijks
door de kinderen bij de methodes wordt gebruikt.
Let wel, deze bijdrage is vrijwillig en mag eventueel worden verhoogd of verlaagd indien gewenst.
Toelichting bedragen
Gezin met:

Ouderbijdrage

Extra vrijwillige ouderbijdrage
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1 kind
2 kinderen
3 kinderen
En zo verder

€52,50
€105,00
€157,50

€20,00
€40,00
€60,00

Met vriendelijke groet,
Penningmeester, OR Klimop
Subject: Parental contribution “School De Klimop” 2018-2019

Date: September 2018

Dear Parents & Caregivers,
We kindly request you to pay the parental contribution of € 52,50 for each child on bank account
NL81INGB0007744691 addressed to “Ouderraad Basisschool Klimop”, stating the name and family name
of your child (or children) including the group of your child (children) at school.
If you are unable, due to circumstances, to pay the parental contribution, please contact the headmaster
of the school, Mr. Antoine Peters.
Explanation Financial contribution
Each year, the Parents Council (“OR”) asks all parents for a financial parental contribution for extra
activities at school next to the mandatory educational program.
In close cooperation with school, the Parents Council takes care of entertaining activities like School trips,
Celebration of Christmas and Easter, First Aid training for group 8, Kitchen garden for group 5, Gifts at
Sinterklaas celebration, etc. The parental contribution is needed to pay for all these activities.
Explanation about the extra voluntary contribution
It is possible to support the school with a voluntary extra contribution. This contribution is used to finance
special equipment like new head phones or extra school supplies.
The guideline for this extra contribution is € 20,00 but it is up to the parents to increase or decrease this
amount.
Explanation of the amounts:
Family with:
1 child
2 children
3 children
and so on

Parental contribution
€52,50
€105,00
€157,50

Extra voluntary
contribution
€20,00
€40,00
€60,00

Best regards,
Treasurer, OR Klimop
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