Data om te onthouden

Dinsdag 9 april 2019

10-4-2019

Klimophetnieuws

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.

Meester Clint
In de Haarlemmermeer zijn er
onlangs verkiezingen geweest voor
Supermees of Superjuf van 2019.
Meester Clint uit groep 6 was een
van de finalisten en op een haar na
heeft hij de verkiezingen gewonnen.
Wij begrepen direct dat hij een van
de grote kanshebbers was. Wij
feliciteren hem met het behaalde
resultaat en zijn natuurlijk heel blij
dat wij een Supermees op de
Klimop hebben.

16-4-2019
Op dinsdag 16 en woensdag 17
april maken leerlingen van de
groepen 8 de eindtoets. Het is
extra belangrijk dat kinderen deze
dagen op tijd op school komen én
dat de overige leerlingen en
ouders zorgen voor rust in de
school.

Mad science op de Klimop

18-4-2019
Donderdag 18 april is weer het
jaarlijkse Paasontbijt voor alle
leerlingen. De kinderen maken
deze ochtend een Paasontbijt
voor elkaar in een versierde
schoenendoos

Vandaag, dinsdag 9 april,
zijn er demonstratielessen
gegeven aan de groepen 3
t/m 8. De lessen zijn een
voorproefje van een serie
van 6 bijeenkomsten die na
school worden gegeven aan leerlingen die zich inschrijven voor
19-4-2019
deze serie bijeenkomsten.
Op 19 april is het Goede Vrijdag,
Je gaat als student mee op avontuur in de wondere wereld van de
is er geen school en begint de
natuurkunde.
voorjaarsvakantie. Deze duurt tot
Vandaag hebben alle leerlingen een flyer meegekregen. Hierop
en met zondag 5 mei.
vindt u meer informatie.
U kunt ook naar de website via de volgende link: Mad Science daar vindt u meer informatie.
Als u direct uw kind wilt inschrijven kunt u naar de volgende link: inschrijven mad science.
Hier vindt u ook de data van de bijeenkomsten. Deze beginnen 15 minuten na schooltijd en de
leerlingen kunnen in de tussentijd op school blijven. De activiteiten vinden plaats in enkele lokalen
van school.

Barbecue met ouders, leerlingen en team op vrijdag 5 juli
Jaarlijks organiseert de ouderraad een BBQ én
allerlei spelactiviteiten voor ouders, leerlingen en het
team van de Klimop.
In de kalender die u aan het begin van het schooljaar
heeft meegekregen staat deze BBQ gepland op
vrijdag 21 juni. Dit is echter ook de laatste dag van
de Avondvierdaagse. Daarom wordt de BBQ
gehouden op vrijdag 5 juli, de laatste vrijdag van het
schooljaar.
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De BBQ is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Enkele weken van tevoren begint de voorverkoop van
bonnen voor het eten. Dit laten wij u ruim van te voren weten via de nieuwsbrief maar 5 juli kunt u
vast in uw agenda zetten.

Voorstelling De Gruffalo op de Klimop
Vorige week woensdag trad
Monster producties op met
de voorstelling de Gruffalo.
De voorstelling was naar het
bekende boek van Julia
Donaldson & Axel Scheffler.
Hij heeft oranje ogen, een
tong zwart als drop en
paarse stekels van zijn rug
tot op zijn kop. Wie kent
hem niet? De Gruffalo!
Een kleine muis loopt door
het diepe donkere bos en
wordt beslopen door drie
dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de
muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens
wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels?
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote griezel?
'De Gruffalo' was een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor de groepen 1, 2 en 3.

82% gebruikt schoolapp 18% nog niet
Een zeer groot deel van de ouders gebruikt inmiddels de schoolapp.
Na de oproep op 28 maart heeft opnieuw een aantal ouders de app
geïnstalleerd.
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!!!
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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
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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