Data om te onthouden

Donderdag 21maart 2019

Klimophetnieuws
Vrijdag 22 maart is Meester dag
Morgen is
Meester dag. Een
dag waarop alle
mannelijke
leerkrachten in
het zonnetje
worden gezet.
Ook op de
Klimop dragen wij
onze meesters
op handen!!!

21-3-2019
Donderdag 21 maart en dinsdag
26 maart oudergesprekken
groepen 1 t/m 7, uitnodiging volgt
deze week.
27-3-2019
Woensdagmorgen 27 maart
11.00 uur Open podium groepen
1/2D, 1/2E, 4A, 6A en 8A.
Ouders van deze groepen zijn
van harte welkom.
2-4-2019
Dinsdagmorgen 2 april is de
laatste gelegenheid om zakken
met gebruikte kleding in te
leveren op het podium in de aula.

Winnaars Krokusfeest
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m zondag 05 januari
Voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari
Goede vrijdag 10 april
Pasen 11 april t/m 13 april
Koningsdag maandag 27 april
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 t/m 24 mei
Pinksteren 31 mei t/m 1 juni
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus
Een aantal studie en overige vrije dagen zijn hier nog
niet vermeld.

Voordeuren op slot
Tijdens de lessen willen wij de voordeuren dicht hebben.
Dit om ongewenst bezoek buiten de deur te houden. Als
u onder lestijd toch naar binnen moet, dan kunt u dat
doen via de patio bij de groepen 5. Daar hebben wij een
deurbel met intercom waardoor wij eerst kunnen horen wie er voor de deur staat voordat wij deze
op afstand zullen openen. Het is vanaf nu niet meer de bedoeling dat u aanbelt bij een van de
andere voordeuren.
Om 8.20 uur en 12.50 uur komen de kinderen binnen en openen wij de voordeur en blijven deze
open m.b.v. een kettinkje. Het is echt de bedoeling dat wij het kettinkje om 8.30 uur en om 13.00
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los maken zodat men niet zomaar naar binnen kan. Mocht u desondanks het kettinkje toch vast
zien zitten dan verzoek wij u dit los te maken.
Zo werken we allemaal aan een veilige school.

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 ‘nieuwe’ 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 uitgedeeld. 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 ***
Afgelopen week ontving u een 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 uw 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.
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