Donderdag 20 juni 2019

Klimophetnieuws
Indeling groepen 2019-2020

Data om te onthouden
24-6-2019
Maandag 24 juni is er geen
school.

26-6-2019
De indeling voor het schooljaar is inmiddels bekend. Ook volgend
schooljaar hebben wij weer 17 groepen waarvan 5 groepen 1/2.
Open Podium groepen 1/2A, 3A,
In het team van de Klimop vinden er wisselingen plaats.
5A, 7A, aanvang 11.15 uur in de
Juffrouw Kim uit groep 8 gaat ons verlaten. Zij gaat met haar man
aula
naar Amerika. Juffrouw Marianne uit groep 5, nu met
zwangerschapsverlof, neemt ook afscheid van de Klimop. Zij heeft
26-6-2019
inmiddels haar derde kindje gekregen en gaat een poosje genieten
Groepen 8 op kamp naar
van haar kinderen alvorens zij weer een baan in het onderwijs gaat
Apeldoorn
zoeken.
Er komen ook nieuwe collega’s bij. Meester Jasper van Haaren
28-6-2019
komt het team fulltime versterken in groep 7. Sommigen kennen
Rapporten mee naar huis
hem al van zijn eindstage die hij in 17/18 bij ons heeft gelopen.
Juffrouw Loes Augustinus komt ons team vier dagen per week
5-7-2019
versterken in de andere groep 7. Momenteel werkt zij nog op de
Regenboog in Overbos.
BBQ ouders, leerlingen en team
Meester Patrick gaat de gymnastieklessen verzorgen op donderdag
en vrijdag. Nu doet juffrouw Renee dit maar zij gaat volgend jaar
fulltime lesgeven aan groep 8 zoals zij dat dit jaar ook al voor een groot deel heeft gedaan.
Daarnaast heeft een aantal collega’s taakvermindering of taakvermeerdering gekregen:
Juffrouw Andrea gaat vier dagen werken, op vrijdag geeft juffrouw Bianca Pronk, nu in groep 8,
volgend jaar les aan groep 1/2B.
Juffrouw Monique heeft een keer per twee weken een vrije woensdag. Op die dag zal juffrouw
Petra, nu in 1/2E, les geven aan haar groep.
Meester Stefan gaat een dag minder werken. Juffrouw Karen zal samen met hem de groep les
gaan geven. Meester Stefan 3 dagen en juffrouw Karen 2 dagen.
Juffrouw Yvonne Naaijen gaat een dag meer werken maar zij gaat deze dag geheel besteden aan
ICT.
Welke leerkrachten volgend jaar gaan les geven leest u in het onderstaande schema.
Groep 1/2A juffrouw Kirsten Blom
Groep 1/2B juffrouw Andrea Auer en juffrouw Bianca Pronk
Groep 1/2C juffrouw Monique Luiten en juffrouw Petra van Rijn
Groep 1/2D juffrouw Jeanet Klomp en juffrouw Michelle Stevens
Groep 1/2E juffrouw Marja Diependaal en juffrouw Petra van Rijn
Groep 3A juffrouw Michelle Stevens en juffrouw Elvira de Ridder
Groep 3B juffrouw Paulien de Goede
Huidige groep 3A gaat naar groep 4A van juffrouw Monika Hahnemann
Huidige groep 3B gaat naar groep 4B van meester Stefan de Jong en juffrouw Karen Beijer
Huidige groep 4A gaat naar groep 5A van juffrouw Caroline Audenaert en juffrouw Yvonne Naaijen
Huidige groep 4B gaat naar groep 5B met juffrouw Esther Rijken en juffrouw Marloes Lambriex
Huidige groep 5A gaat naar groep 6A met meester Clint van Lunteren
Huidige groep 5B gaat naar groep 6B met juffrouw Yvonne Lek en juffrouw Ellen Leusink
Huidige groep 6A gaat naar groep 7A met juffrouw Loes Augustinus en juffrouw Esther Rijken
Huidige groep 6B gaat naar groep 7B met meester Jasper van Haaren
Huidige groep 7A gaat naar groep 8A met juffrouw Caro Landwaart
Huidige groep 7B gaat naar groep 8B met juffrouw Renee Bosse
De ouders van de leerlingen van de nieuw te vormen groepen drie ontvangen de groepsindeling
apart.
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Maandag 24 juni geen school
Maandag 24 is er geen school en zijn alle leerlingen vrij. Het team van de Klimop gebruikt deze
dag om de resultaten van de citotoetsen te analyseren. Met behulp van de analyse kijken wij naar
ons onderwijs en verbeteren ons onderwijs waar dat nodig is om de resultaten verder te
verbeteren.

Met spoed gezocht!
Een bevlogen bibliotheekouder die ons biebteam wil komen versterken op de woensdagochtend.
De taken bestaan uit: in-en uitnemen boeken, nieuwe boeken invoeren en kinderen helpen bij hun
keuze.
Heeft u een uurtje tijd en zin? Stuur dan een mail naar m.lambriex@bs-klimop.l
Twijfelt u nog, een ochtend meelopen om een indruk te krijgen, kan ook.

Kanjertraining; Kanjerles bijwonen
Zoals u weet geven wij Kanjertraining op onze school.
Wij willen u in de komende periode uitnodigen om een Kanjerles bij te wonen zoals die wordt
gegeven in de klas.
In deze les krijgt u een indruk van onze Kanjerlessen.
In de periode tussen de meivakantie en zomervakantie zal in alle groepen minimaal 1 les gegeven
worden waarbij ouders welkom zijn.
Middels een intekenlijst kunt u laten weten of u komt.
Omdat dit ook voor ons de eerste keer is zal het wellicht niet voor alle ouders mogelijk zijn om aan
te sluiten.
In het volgende schooljaar is het de bedoeling dat er vaker een les gegeven wordt waarbij ouders
aanwezig kunnen zijn.
Op deze manier zult u allemaal in de gelegenheid gesteld worden om er een keer bij te zijn..

Tussen Schoolse Opvang (TSO) & Verkeersveiligheid
onderweg naar school: Medezeggenschapsraad (MR):
Namens de MR willen wij op de deze manier ouders proberen te bereiken met betrekking tot de
tevredenheidsenquête. Daar was te lezen, dat helaas 47% van de ouders ontevreden waren over
de verkeersveiligheid onderweg naar school. En dat 30% van de ouders ontevreden is over de
TSO. Helaas weten we niet precies wat tot deze ontevredenheid heeft geleid. Wij nodigen U dan
ook bij deze uit om meer informatie en details met de gemeente en/of de MR te delen, zodat we
samen kunnen kijken wat we er aan kunnen doen. Het is belangrijk dat wij informatie ontvangen,
zonder deze extra informatie en details, kan er niets veranderen.
Wat betreft de verkeersveiligheid niet in het directe omgevingsgebied van de school, willen wij er
op aandringen om dat dan ook allemaal zo veel mogelijk bij de gemeente te melden. Dit kunt U
doen via de volgende link, en dan op Vervoer of Parkeren te klikken:
https://www2.haarlemmermeer.nl/MOB-formulier/index.html
Wilt U informatie delen met de MR aangaande de TSO en/of de verkeersituatie rondom de school
zelf, dan kunt U dit op de volgende manieren doen:
1. Stuur een email met informatie naar de MR leden via: mr@bs-klimop.nl
2. Maak een afspraak met een MR ouder lid voor een gesprek, ook dit kunt U aanvragen via
bovenstaand email adres.
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Nogmaals, het dringende verzoek van deze ‘uitnodiging’ gebruik te maken, zonder deze inzet van
U, kan de school en/of de MR hier niets aan doen.
Namens de MR, hartelijk dank alvast!
Rutger Steenbrink

Wij kan helpen met omzetten naar DVD
Een van de ouders is er inmiddels in geslaagd om van de losse scenes van de musical van groep
8 een MP4 film te maken. Echter dit bestand is te groot om op een DVD te branden die wij aan de
kinderen mee willen geven. Is er iemand die ons kan helpen om dit bestand om te zetten naar een
bestand dat wij op DVD kunnen branden? Graag uw reactie naar info@bs-klimop.nl

Spetterende BBQ met ouders, leerlingen op vrijdag 5
juli
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse BBQ. De ouderraad organiseert op vrijdag 5 juli heel veel
leuke spelletjes voor de kinderen en een heerlijke BBQ en een lekker drankje voor wie daar trek in
heeft.
U bent van harte welkom van 17.00 tot 20.00 uur.
Voor de BBQ dient u van tevoren consumptiebonnen te kopen.
U kunt hiervoor deze week nog op vrijdag 21 juni om 8.30 uur in de aula van de school.
Het thema van het zomerfeest is Hollands Glorie en we zien u graag in rood en/of wit en/of blauw.

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie 19 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 14 t/m 24 februari
Paasvakantie 9 april t/m 13 april
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Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 t/m 24 mei
Pinksteren 31 mei t/m 1 juni
Zomervakantie 3 juli t/m 16 augustus
Studiedagen/werkdagen zonder leerlingen:
Maandag 28 oktober
Maandag 6 januari
Vrijdag 14 februari
Maandag 24 februari
Donderdag 9 april
Maandag 15 juni
Vrijdag 3 juli
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