Woensdag 13 maart 2019

Klimophetnieuws
Onderwijsstaking 15 maart 2019
Aanstaande vrijdag 15 maart staakt een aantal leerkrachten van de Klimop. De
groepen van de betreffende leerkrachten zullen daardoor die dag GEEN les
krijgen. Dit zijn de groepen 1/2A, 3A, 3B en 5B. Voor de leerlingen van deze
groepen is er vrijdag geen school.

Data om te onthouden
15-3-2019
Vrijdag 15 maart groepen
1/2A, 3A, 3B en 5B vrij in
verband met een staking van
de leerkrachten van deze
groepen.
21-3-2019
Donderdag 21 maart en
dinsdag 26 maart
oudergesprekken groepen 1
t/m 7, uitnodiging volgt deze
week.

Ook dit jaar doen we weer mee met de wedstrijd. Ruim 80 kinderen hebben
zich opgegeven voor de voorrondes en 20 kinderen hebben zich geplaatst voor
de eindstrijd.
De wedstrijd zal op school plaatsvinden op donderdag 21 maart.
Wij wensen de deelnemers veel succes!
Wiz smart
groep 8a groep 8b
Ruben
Sander
Sofie
Chloë
Wiz kid
groep 6a
Luke
Jumino
Elcke
Finn
Wiz fun
groep 4a
Laurens
Mara

groep 6b
Jesse b

groep 7a
Rik
Nikki
groep 5a
Suze

groep 7b
Ella
Celeste
groep 5b
Jennifer
Viresh

groep 4b
Era
Darel

Kledinginzameling
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar
weer met uw school afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte
kleding en schoenen door de leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Hiervoor verstrekt Stichting All 4 Africa ‘ni euwe’ bedrukte enveloppen met
daarin plastic zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd kan
worden. Deze enveloppen worden zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week voor de
daadwerkelijke ophaaldag door de leraren en leraressen in de klas uitgedee ld. Mocht u meer
kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat
iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de door ons verstrekte enveloppen met daarin plastic
zakken vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.
*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben gebruikt, heeft plaatsgemaakt
voor een envelop met daarin een plastic kledingzak ***
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In de week van 13 maart as zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met
daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m dinsdag 02 april 09.00 uur as.
mee naar school gebracht worden.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met uw schooldirecteur of rechtstreeks met stichting All 4 Africa. Wij
danken u bij voorbaat enorm voor u w inzet en medewerking!
Hartelijke groet,
Stichting All 4 Africa
www.all4africa.nl

Paasontbijt en Paasviering donderdag 18 april
Op donderdag 18 april organiseren wij weer het paasontbijt voor de leerlingen. De kinderen maken hierbij voor
elkaar een ontbijt wat zij meenemen in een versierde schoenendoos. Dat is de reden dat wij u daar nu al over
informeren. U kunt in de tussentijd op zoek naar een schoenendoos voor uw kind.

Basisscholen realiseren forse energiebesparing met Energy Battle
Zeven Haarlemmermeerse basisscholen, waaronder de Klimop, hebben een jaar
lang getracht hun energieverbruik terug te dringen. Dankzij de inzet van leraren en
leerlingen werd in totaal maar liefst 96.700 kWh aan energie bespaard. Dit komt
overeen met het stroom(jaar)verbruik van 21 huishoudens.
Na het succes van de Energy Battle voor sportverenigingen ging in februari 2018
de tweede Haarlemmermeerse duurzaamheidswedstrijd van start. Ditmaal gingen
zeven basisscholen de strijd met elkaar aan. De deelnemers kregen de beschikking
over een geavanceerd energiemonitoringsysteem waarmee zij hun energieverbruik
in detail konden volgen.
Dat leidde als snel tot besparingen. Bij de Hoofddorpse basisschool De Klimop
bleek de verwarming al midden in de nacht aan te slaan om de school op te warmen. De gewenste temperatuur
werd echter al bereikt uren voordat de eerste leraren de school arriveerden. Een verkeerde afstelling die zonder
het monitorsysteem onopgemerkt zou zijn gebleven. Aanpassing leidde in enkele weken tot twintig procent minder
gasgebruik.
Met een speciaal lespakket werden ook de leerlingen bij de wedstrijd betrokken. Op de Antoniusschool waren
powerrangers actief. Groepjes leerlingen trokken met laptops door de school op zoek naar onnodige
energiegebruikers. Door de hele school hingen tekeningen met de waarschuwende teksten als “deuren dicht!” en
“lichten uit!”.
Gedurende het jaar werden kennisbijeenkomsten georganiseerd waar externe deskundigen de deelnemers
informeerden over slimme besparingsmaatregelen. Dankzij een gemeente-subsidie gingen enkele scholen over tot
gerichte investeringen. Bijvoorbeeld in LED-verlichting of beweegsensoren.
Medio februari was de wedstrijd afgelopen. Afgelopen donderdag werd de uitslag bekend gemaakt tijdens een
goedbezochte slotbijeenkomst. Alle deelnemers bleken hun energie-verbruik significant te hebben teruggebracht.
Winnaar van de Energy Battle werd basisschool de Zwanebloem uit Zwaanshoek. Zij wisten het energieverbruik
met maar liefst 41 procent terug te dringen en bespaarden zo 20.000 kWh aan energie. De tweede plaats was
voor de Zevensprong uit Rijsenhout, derde werd de Willibrordusschool uit Buitenkaag.
Zwanebloem-directeur Carla Mesman ontving de eerste prijs uit handen van Alexander van Mazijk, directeur
onderwijs van de gemeente Haarlemmermeer. Van Mazijk prees de aanwezige deelnemers en schoolbesturen voor
hun inzet en de prachtige resultaten. Van Mazijk: ‘Deze energiewedstrijd is in veel opzichten een groot succes.
Allereerst uiteraard de geweldige energiebesparing. Met daardoor ook minder CO2 uitstoot. En tegelijk ook een
lagere energierekening. En niet te vergeten: kinderen die hebben geleerd hoe je bewust en zuinig met energie
omgaat. Dat is wellicht de grootste winst van deze Energy Battle.’
De Klimop heft uiteindelijk zo’n 2000 euro aan energie in één jaar bespaard.

Leren zwemmen!
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Bij het kindertelevisieprogramma Zappsport vinden wij het belangrijk dat ieder kind in
Nederland kan zwemmen. Voor kinderen die dit niet kunnen, stellen wij deze zomer voor de
derde keer het Zappsport Zwemteam samen.
Zappsport Zwemteam
Het team krijgt de kans om geheel gratis hun Spetterdiploma (diploma A, B en C gebundeld
in één diploma) te halen bij een zwembad in de buurt. In het televisieprogramma zullen de kinderen gevolgd
worden in hun weg naar het behalen van het diploma waarbij ze onder andere hulp krijgen van Olympische
zwemmers. Op dit moment zijn we op zoek naar deze kinderen.
Wie zoeken we?
- Jongens en meisjes tussen de 7 en 11 jaar.
- Die niet kunnen zwemmen, maar dit wel graag willen leren
- Niet bang zijn om op tv te komen
- Nederlands spreken en mondig genoeg zijn om zich te kunnen uiten.
Praktisch
Herkent u uw kind in bovenstaand profiel? Dan is hij of zij misschien een geschikte kandidaat. Om te beoordelen
of het kind kan meedoen, zal begin april 2019 een selectie plaatsvinden. Wordt uw kind geselecteerd, dan zal
hij/zij opgenomen worden in het traject, dat vrij snel daarna zal starten en duurt tot augustus 2019.
Contactgegevens
Mocht u op basis van het bovenstaande graag contact hebben met de redactie van Zappsport, dan is zij
bereikbaar op het telefoonnummer 035-6715176 of via het e-mailadres zappsport@avrotros.nl.
Wij danken u alvast voor uw inzet en betrokkenheid en hopen op een hele mooie samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Redactie Zappsport (AVROTROS)
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