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Groot compliment voor Paasontbijt

Op 19 april is het Goede Vrijdag,
is er geen school en begint de
voorjaarsvakantie. Deze duurt tot
en met zondag 5 mei.

Het, inmiddels, traditionele Paasontbijt was weer een groot succes.
Dat was te danken aan de creatieve inzet van ouders en leerlingen
die de Paasdozen zo mooi hadden versierd. Hoe leuk is het als je
zo’n doos in ontvangst mag nemen van elkaar.
Daarnaast bedank ik de oudervereniging en de groepsouders van
harte voor de aankleding, de traktatie en het drinken. Het was weer
een mooie activiteit en daarmee een prima start voor een fijne
vakantie.

17-5-2019
Op vrijdagmiddag 17 mei hebben
de groepen 1 t/m 3 vrij
24-5-2019

521 kg kleding
Tijdens de laatste kledinginzamelingsactie heeft u 521 kg kleding
ingeleverd. Dat is goed voor een bedrag van € 156,29. Daarvoor
kunnen we weer leuke dingen aanschaffen voor de leerlingen.

Meester Patrick zijn laatste dag

Jaarlijks Bosdag in het
Haarlemmermeerse bos voor de
groepen 1 en 2
29-5-2019
Woensdag 29 mei schoolreisje
voor de groepen 1 t/m 7. Let op,
voor deze dag gelden
aangepaste schooltijden.
Groepen zullen later dan 12.00
uur uit zijn.

Vandaag heeft meester Patrick voorlopig zijn laatste gymles
gegeven op de Klimop. Dit schooljaar heeft hij bij ons gewerkt
omdat verschillende leerkrachten afwezig waren in verband met
zwangerschapsverlof.
Na de meivakantie komt juffrouw Bianca op donderdag en vrijdag weer terug in groep 8. Juffrouw
Renee zal dan weer de gymnastieklessen gaan verzorgen op donderdag en vrijdag in plaats van
meester Patrick.
Volgens schooljaar komt hij ons team weer versterken.

Activiteiten voor in de vakantie
In de vakantie worden er op veel plekken activiteiten georganiseerd voor kinderen. Enkele
activiteiten delen wij graag met en daarom hieronder een overzicht.

Lasergamen voor 6 t/m 12 jaar
Sportservice Haarlemmermeer organiseert Lasergamen, op verschillende plaatsen in de
Haarlemmermeer, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Voor meer informatie klik op de volgende link: Lasergamen

Kids Dagkaart van Connexxion
Connexxion heeft de twee komende weken een leuke actie voor gezinnen met jonge kinderen (t/m
11 jaar).
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Het Kids Dagkaartje dat wordt gekocht bij de chauffeur voor € 1,00 kan de hele Meivakantie steeds
ingewisseld worden voor een gratis nieuw Dagkaartje.
Elke dag weer. Zo kunnen vaders, moeders, verzorgers, opa’s en oma’s heel voordelig met de
kinderen op stap.
Klik voor meer informatie op de volgende link: Kids Dagkaart

Activiteiten op langere termijn
Sportpas voor jeugd
Na de meivakantie start alweer het laatste blok voor de JeugdSportPas. De
inschrijving is inmiddels geopend. Voor € 11,00 kunnen kinderen vier keer
meedoen met onder andere
atletiek, squash, korfbal en judo. Hou de site in de gaten, want mogelijk komen er
nog andere leuke sporten bij. Inschrijven kan online via:
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/

Major Family Obstacle Run
Neem op 16 juni samen met je kind deel aan de Major
Family Obstacle Run bij de Toolenburgerplas in
Hoofddorp. Overwin samen met je kind(eren) de
obstakels! Laat je verrassen door hun enthousiasme, door
wat ze kunnen en door de trotse gezichten bij het
passeren van de finish. De Major Family Obstacle Run is
een off-road parcours van 3 of 6 km met 25 unieke
obstakels. Beleef de ultieme (vader)dag op 16 juni. Stel
jezelf en je kids op de proef met kracht, behendigheid en
natuurlijk baggervette fun. Kinderen vanaf 5 jaar mogen
samen met een volwassene deelnemen. Bekijk voor alle informatie en om in te schrijven:
http://www.major-run.nl/family/

Nieuws van Happykids
HappyKids organiseert, in samenwerking met de Klimop, de voorschoolse
opvang vanaf 1 maart jl.
Op dit moment vindt de voorschoolse opvang nog plaats op de BSO van het
Arnolduspark.
De bedoeling is zsm binnen school deze opvang aan te bieden.
De voorschoolse opvang wordt al leuk bezocht.
Heeft u interesse in deze voorschoolse opvang die op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 07.30 uur tot aanvang school wordt aangeboden?
Stuur dan even een email aan: kvanderriet@happykids.nl.
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Het is alweer een aantal weken heerlijk weer om buiten te spelen
tijdens de tussenschoolse opvang.
De Pedagogisch medewerk(st)ers maken er iedere dag weer een
feestje van.
Van voetbal, tot stoep krijten, tot springtouwen of matten tikkertje.
Voor ieder wat wils!
Heeft u interesse in de tussenschoolse opvang of een vraag met
betrekking tot de TSO?
Dan kunt u deze stellen aan Sandy Martens.
Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.
Rocco de Vos is er op vrijdag.
Ook kunt u altijd een email sturen aan: smartens@happykids.nl

16 trottoirtegels
Om een plek aan de rand van onze speelplaats dicht te maken zijn wij op zoek naar 16
trottoirtegels van 30x30 cm. Wie kan ons hier aan helpen. Graag uw bericht naar info@bsklimop.nl en wij komen de tegels bij u ophalen.

Kijk uit voor teken
Van de GGD ontvingen wij een informatiebrochure voor het voorkomen van tekenbeten en de
ziekte van Lyme. De informatie die hier in staat willen wij graag met u delen omdat u ook met uw
kinderen de natuur in gaat. Meer info vindt via de volgende link: tekenbeten

Vriendelijke groeten,
Het team van de Klimop
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