Data om te onthouden

Donderdag 28 maart 2019

2-4-2019

Klimophetnieuws

Dinsdagmorgen 2 april is de
laatste gelegenheid om zakken
met gebruikte kleding in te
leveren op het podium in de aula.

Kledinginzameling
Tot dinsdagmorgen 2 april
kunt u nog zakken met
gebruikte kleding inleveren.
Inmiddels zijn er al veel
zakken ingeleverd maar er
is nog ruimte voor veel
meer zakken. U mag de
kleding ook in
vuilniszakken inleveren als
u de originele zak niet
meer heeft.

10-4-2019
Woensdagmorgen 10 april Open
podium met optredens van de
groepen 1/2C, 3B, 5B en 7B.
Ouders van leerlingen van deze
groepen zijn van harte welkom.
Aanvang 11.00 uur.

Escape room in de KLIMOP
Afgelopen weken hebben de groepen 6 t/m 8 een escaperoom gedaan. Klik hier om de opdracht te
bekijken. Het bleek geen eenvoudige opgave want van de 27 groepjes hebben maar drie groepjes
alle drie de antwoorden gevonden binnen de tijd. Toch hebben zij er erg van genoten en was het
zeker een leerzame ervaring. Hieronder ziet u de grote winnaar:
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S.v.p. tijdens lestijd de voordeur op de patio gebruiken
Sinds vorige week kunnen wij bij de voordeur in de
patio via een camera zien wie er voor de deur staat
én deze deur ook op afstand openen. Daarom het
verzoek om tijdens lestijd uitsluitend van deze deur
gebruik te maken. De overige deuren blijven op slot
om er zo voor te zorgen dat er geen mensen de
school in komen die daar niets te zoeken hebben.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Onlangs zijn er twee nieuwe ouders/leden aangeschoven bij de MR, te weten Roelof van Laar,
linker foto en Wouter Brand rechter foto.
Roelof is vader van Janna (groep 3) en Melle (groep 1). Hij is ZZP-er en specialist op het gebied
van kinderrechten. Die staan voor hem dan ook op de eerste plaats. Hij heeft veel ervaring in
medezeggenschap en politiek.
Wouter Brand is vader van Adrian uit groep 5A en Isabel uit groep 3A.
Wouter is werkzaam in de transportsector.
Wouter wil graag tijd vrij maken voor de MR want hij vindt het belangrijk als ouder betrokken te zijn
en iets toe te voegen aan school in plaats van vanaf de zijlijn commentaar te geven.
Wat doet de MR?
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school
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aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel leerlingen, ouders als
personeel. Het aantal MR-zetels is gekoppeld aan de schoolgrootte. Leden worden d.m.v.
verkiezing MR-lid. Het doel van het MR-werk is om te adviseren en te oordelen over het beleid van
de schooldirectie en/of het schoolbestuur. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag alle
onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op informatie die voor
het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.
Ter herinnering; u kunt meer inzage krijgen in de stukken en activiteiten van de MR op de website
van de Klimop of via een direct link hier. U kunt ook altijd een email sturen naar mr@bs-klimop.nl
voor meer informatie of vragen aan de MR.
Met vriendelijke groet,
Rutger Steenbrink, voorzitter

79% gebruikt schoolapp 21% nog niet
Een zeer groot deel van de ouders gebruikt inmiddels de schoolapp.
Dat is heel mooi want daarmee blijft u op de hoogte van het nieuws van de
school maar vooral van het nieuws van de groep van uw kind. Dat nieuws
plaatsen wij namelijk niet op de algemene website.
Leerkrachten plaatsen foto’s en informatie over wat er zoal gebeurt in de
groep. Zij stellen soms vragen aan u en kunnen u snel iets meedelen.
U kunt ook reageren via de app. Leerkrachten stellen het op prijs als zij
feedback krijgen op de informatie die zij met u delen.
Een aantal ouders maakt echter nog geen gebruik van de app en mist
daardoor interessante, leuke maar ook belangrijke informatie.
Daarom hierbij het verzoek aan die ouders om de app te installeren als zij
dat nog niet hebben gedaan.
Hieronder vindt u de instructie.
Als van elke leerling tenminste één ouder de app heeft geïnstalleerd
zullen wij alle leerlingen trakteren op iets lekkers!!!

Om de app te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u zich eenmalig registreert als ouder
via de website. Dit doet u via het kopje ‘ouders’ en vervolgens ‘ouderportaal’ of via de link
website.
U heeft eenmalig een activatiecode nodig die u kunt krijgen van de leerkracht van uw
kind.
Na registratie vult u de basisgegevens in. U koppelt zichzelf hier ook aan de groepen waar
uw zoon/dochter in zit. Alleen als u de naam van uw kind(eren) invult met de bijbehorende
groep(en) krijgt u toegang tot de desbetreffende klassen via de app.
Na registratie via de website kunt u inloggen in de app. U vindt de app in de Google Play
of App store. Als u zoekt op ‘schoolsunited’ komt, als het goed is, de ‘SchoolApp’ direct
naar voren.
Na het downloaden kunt u inloggen door de volgende handelingen uit te voeren:
> school toevoegen
> vul de website in: bs-klimop.nl
> klik op inloggen
> vul het e-mailadres waarmee u geregistreerd heeft in en uw zelfverzonnen wachtwoord
> klik tot slot hieronder op ‘school toevoegen’
> klik op het huisje (home) links bovenin de app en het is klaar voor gebruik
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Hier vindt u een instructievideo waarin al het bovenstaande ook wordt uitgelegd:
https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=413&section=56

Vriendelijke groeten,
Het team van de Klimop
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