Vrijdag 8 februari 2019

Data om te onthouden
Maandag 11 februari

Klimophetnieuws
Krokusfeest woensdag 13
februari
Woensdag 13 februari wordt op
de Klimop het krokusfeest
gevierd. Hierbij is het de
bedoeling dat de kinderen
verkleed komen.
Op deze dag zal er een
vossenjacht worden gehouden
voor de groepen 3 t/m 8 in en
rond de wijk bij de school. Bij
een vossenjacht is het de
bedoeling om verklede
personen te zoeken. (bijv.
zwerver, straatveger) De
kinderen van de groepen 8 zullen de vossen zijn. Bij elke “vos”
krijgen de kinderen een puzzelstukje. Aan het eind moeten ze
van die stukjes op school een puzzel maken..

Vanaf maandag 11 februari
worden de definitieve
adviesgesprekken gehouden
met de leerlingen en ouders
van de groepen 8.
Hierna kunnen ouders en
leerlinge inschrijven op een
school voor voortgezet
onderwijs.
Woensdag 13 februari
Krokusfeest
Alle kinderen mogen verkleed
op school komen.
Vriidag 15 februari
Start krokusvakantie. Deze dag
is er GEEN school. De vakantie
duurt tot en met maandag 25
februari.

De groepen 3,4,5 en 6 doen de vossenjacht met ouders als
begeleiders en de groepen 7 zonder begeleiders. Wij raden
de kinderen aan om warme kleding te dragen of mee te
nemen voor de vossenjacht (handschoenen, muts, sjaal).
Alle kinderen starten en eindigen op deze dag in hun eigen
groep.
Voor eten en drinken wordt tijdens de vossenjacht gezorgd.
We willen vragen of kinderen met een allergie zelf voor iets te
eten en/of drinken willen zorgen.
De dagindeling voor de groepen 3 t/m 8 ziet er als volgt uit:









8.30 u: De kinderen verzamelen in de eigen klas.
9.15 u: Vertrek vanaf school de wijk in.
9.30 u: Begin van de vossenjacht.
10.45 u: Einde vossenjacht. Alle groepen gaan naar de eigen klas op de Klimop.
11.00 u: Modeshow in de aula
11.30 u: Hossen in de aula
11.45 u : Alle kinderen gaan terug naar de eigen klas.
12.00 u : Naar huis

Voor de groepen 3 t/m 6 vragen wij de hulp van ouders om de groepjes tijdens de
vossenjacht te begeleiden er hangen inschrijflijsten bij de deur van elke klas.
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Het programma voor de groepen 1 en 2 ziet er als volgt uit:
Om 8.35 uur is er kort uitleg over de spelletjes in de aula. Daarna
starten wij om 8.45 uur met de spelletjes. Deze duren tot 10.00 uur.
Daarna gaan wij polonaise lopen in de aula en vervolgens in de eigen groep verder
feesten.
Wij hebben deze dag tot ongeveer 10.00 uur uw hulp nodig.
Als u het leuk vindt mag u natuurlijk ook verkleed komen deze dag.
Alle kleuters mogen deze dag verkleed naar school komen.
Voor deze dag hebben wij veel hulp nodig voor het begeleiden van de spelletjes.
U kunt zich hiervoor inschrijven op de lijst bij de kleutergroepen.
Broertjes en zusjes onder de 4 jaar kunnen er niet bij zijn.
De kinderen krijgen van ons te eten en te drinken, dus geen beker en pauzehap mee.
Er zijn geen gewijzigde schooltijden voor deze dag.
We hopen er met elkaar een feestelijke en gezellige dag van te maken.
Met vriendelijke groeten,
De Krokusfeestcommissie
Juffrouw Maud Friedel in plaats van meester Patrick op maandag en dinsdag
Vanaf maandag 11 februari gaat juffrouw Maud Friedel de gymnastieklessen verzorgen
op maandag en dinsdag.
Zij is al vanaf het nieuwe schooljaar verbonden aan de Klimop maar heeft tot nu toe
ouderschapsverlof gehad.
Meester Patrick gaat op een andere school werken maar blijft wel de gymnastieklessen
verzorgen op donderdag en vrijdag.
Vervanging zieke collega’s is bijna onmogelijke opdracht
Deze week werden directeuren van scholen opgeroepen
om geen vervanging te regelen als er leerkrachten ziek
zouden zijn. Daarmee zou een duidelijk signaal worden
afgegeven naar de overheid dat er echt iets gedaan
moet worden aan het tekort aan leerkrachten.
Wij hebben ervoor gekozen om daar niet aan mee te doen omdat wij ons realiseren dat
wij daarmee direct het probleem bij u neerleggen. U kunt er echter weinig aan doen.
Wij proberen zoveel mogelijk zieke collega’s te vervangen.
Daarvoor werken scholen met een vervangingspool. In deze pool zijn leerkrachten
aangesteld die kunnen invallen waar dat nodig is. Deze pool is echter vrijwel leeg
waardoor wij het anders moeten oplossen.
In januari hadden wij 12 dagen vervanging nodig en dit kon slechts 4 keer worden
opgelost met een invaller van buiten de school.
Deze week zijn er vier collega’s ziek en voor hen hebben we geen vervanging van
buitenaf kunnen vinden. We hebben dit moeten oplossen met collega’s die daardoor
geen andere taken konden doen zoals ICT, onderwijsassistenten die daardoor geen
groepjes leerlingen konden helpen en met een stagiaire die bereid was om te komen
helpen en ik heb zelf vrijdagmorgen voor de klas gestaan.
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Pas vandaag is het ons niet gelukt om voor alle zieke collega’s vervanging te vinden en
hebben we een groep 7 de middag vrij moeten geven.
Schrijf je nu in voor de (Jeugd)SportPas
De (Jeugd)SportPas is een leuke en
laagdrempelige manier om kennis te maken
met verschillende sporten. Zo kan iedereen
van 0 tot 100 ontdekken welke sport het beste
bij ze past. Dus niet alleen voor jou, maar ook
voor je ouders of je broer/zus hebben we een leuk en gevarieerd sportaanbod. Ontdek op
onze speciale website welke leuke sporten je allemaal kunt uitproberen?
Diversiteit aan sporten
Op de website vind je veel verschillende sporten; in de zaal, op het veld of in het zwembad,
in teamverband of individueel. Je komt er zo achter waar je het meest plezier in hebt en
misschien ontdek je wel een verborgen talent! Voor de blokken 4 en 5 hebben we onder
andere atletiek, duiken, diverse zelfverdedigingssporten, bowling, hockey, handbal,
skiën/snowboarden, squash, tennis en nog veel meer. Maar er komen nog regelmatig
nieuwe sporten bij.
Je kunt vier keer meedoen met een les of training. Tijdens deze lessen leer je alle
basisvaardigheden van de sport die je hebt gekozen. De (Jeugd)SportPas is de ideale
manier om niet alleen een sport uit te proberen, maar ook kennis te maken met de
sportaanbieder. Na de kennismakingslessen besluit je of je al dan niet lid wil worden van de
club, je bent nergens toe verplicht.
Aanmelden en betaling JeugdSportpas
De (Jeugd)SportPas heeft een eigen website waar je je aan kunt melden en betalen. Een
inlogcode is niet meer nodig. Betalen voor de kenningsmakingslessen gaat via iDEAL, Voor
vier lessen betaal je meestal € 11,-.
Inschrijven voor blok 4 en 5 kan kan via:
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ . De lessen voor blok 4 starten na
de voorjaarsvakantie, dus wees er snel bij!
Heb je vragen over de jeugdsportpas neem contact op met Esther de Heij via de mail
JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055517
Zien we jou binnenkort bij voetbal, zwemmen, rugby of kickboksen?

Gevonden: Huawei telefoon met rood lederen hoesje
Wie o wie is een telefoon verloren.
Bij meester Antoine is er een afgeleverd.
Merk Huawei, rood lederen hoesje.
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