Donderdag 11 juli 2019

Data om te onthouden
26-8-2019

Klimophetnieuws
Schooljaar 2018-2019
zit erop
Donderdag 11 juli was de laatste
schooldag van 2018-2019. Na het
gezamenlijk aftellen is iedereen naar
huis gegaan om te genieten van een

Eerste schooldag aanvang 8.20
uur op het schoolplein met alle
ouders en leerlingen
2-9-2019
Vanaf maandag 2 september
informatie-avonden in alle
groepen. Check de kalender voor
de groep van uw kind

welverdiende vakantie.
Met het team hebben we deze week afscheid genomen van juffrouw Kim en juffrouw Marianne. Juf
Kim gaat naar Amerika en juf Marianne gaat genieten van haar drie dochters en eens een poosje
niet voor de klas.
Gelukkig hebben wij uitstekende vervangers voor hen kunnen vinden en zij wij helemaal klaar voor
volgend schooljaar.
Dat schooljaar begint op maandag 26 augustus. Om 8.20 uur verzamelen wij allemaal op het
schoolplein waar we het schooljaar met z’n alle
starten. Dat is 10 minuten eerder dan normaal.
Daarna bent u van harte welkom in de groep(en) van
uw kind. In de aula staat een kopje koffie of thee voor
u zodat u nog gezellig kunt napraten met andere
ouders.
Ik bedank u allen heel hartelijk voor de prima
samenwerking en de vele hulp die u dit schooljaar
heeft geboden.
Ik wens u een heel fijne vakantie en zie u graag
gezond en uitgerust terug op maandag 26 augustus.

Geslaagde BBQ
Afgelopen vrijdag was de school BBQ weer een zeer groot
succes! Het blijft fantastisch dat we elk jaar zo’n 700-800
kinderen en ouders op ons schoolplein samen een gezellig
feest zien vieren. Het dagelijks bestuur van de
Oudervereniging, die de school BBQ organiseert, wil graag
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun enorme inzet
waardoor het mogelijk blijft om dit feest elk jaar te vieren.
De school BBQ wordt, zoals elk jaar, compleet gefinancierd
vanuit de verkoop van de bonnetjes voor het eten, drinken
en de kinderactiviteiten. De OR wordt daarbij geholpen door
de sponsors van het feest: de Albert Heijn XL voor alle gratis
chips, ijs, stokbrood en frisdrank en dit jaar ook door de firma
Verschoor BV die gratis apparatuur beschikbaar stelde voor
een veilige stroomvoorziening. Ook hen willen we hierbij graag bedanken.

Pagina 1 van 3

Omdat de BBQ dit jaar ook een kleine winst heeft opgeleverd, zal de OR de school in ieder geval
voorzien van nieuwe vouwkratten voor alle klassen. Daarnaast zal de OR een bijdrage overmaken
aan het Ronald McDonald Kinderfonds waarmee dit fonds een complete overnachting voor een
heel gezin mogelijk kan maken in één van haar huizen.

Wasouders gezocht
Een aantal ouders verzorgt elk jaar de schoolwas.(handdoeken,
theedoeken etc.) We zijn voor het komende schooljaar op zoek naar
nog enkele ouders die mee willen helpen met het verzorgen van de
schoolwas. Het gaat om ongeveer 8 x per jaar een zak met wasgoed
meenemen. Als u zich wilt aanmelden om te helpen kunt u mailen naar
juf Ellen(E.leusink@bs-Klimop.nl ) of juf Marja (M.Diependaal@bs-Klimop.nl) Alvast bedankt!

Juffrouw Wendy Schavemaker verzorgt de Flexklas
Juffrouw Wendy Schavemaker, dit jaar nog groep 7A, gaat volgend schooljaar de Flexklas
verzorgen op dinsdag en woensdag.
In de Flexklas krijgen kinderen uit de groepen 2 t/m 8 extra ondersteuning omdat zij meer uitdaging
nodig hebben dan wij in de groepen kunnen bieden.
In de Flexklas worden zij aangezet om te leren leren. Dat is een uitdaging voor een aantal kinderen
omdat zij de lessen in de “normale” klassen eenvoudig kunnen volgen. Ook in hun eigen groep
proberen we hen extra uit te dagen maar zij krijgen nog meer uitdaging in de Flexklas.
De leerkrachten van de groepen bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor de Flexklas.
De klas wordt georganiseerd in de lerarenkamer.

Nieuws van Happykids
HappyKids biedt alweer een aantal weken
de voorschoolse opvang aan in
samenwerking met de Klimopschool.
De voorschoolse opvang wordt al leuk
bezocht.
Tijdens de voorschoolse opvang doen we
spelletjes, gaan we knutselen, nog even
lekker ''chillen'' of we beginnen de ochtend lekker sportend.
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.
Het is alweer een aantal weken heerlijk weer om buiten te spelen tijdens de tussenschoolse
opvang, maar ook binnen wordt er van alles aangeboden.
De Pedagogisch medewerk(st)ers maken er iedere dag weer een feestje van.
Van een leuke knutsel of tekening tot trefbal en voetbal en van stoep krijten tot springtouwen of
matten tikkertje. Voor ieder wat wils!
Wij zoeken voor in het nieuwe schooljaar nog medewerkers die de tussenschoolse opvang willen
verzorgen op de Klimop.
Heeft u interesse in de tussenschoolse opvang of wilt u deze verzorgen of een heeft u 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
Namens het gehele team van HappyKids kinderopvang wensen wij alle kinderen en ouders een
spetterend, zonnig, mooi en fantastische zomervakantie toe!
Op naar een mooi en nieuw schooljaar met vele leuke activiteiten.
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Met hartelijke groet,
Kirsten Loef-van der Riet.
Vestigingsmanager HappyKids kinderopvang.

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie 19 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 14 t/m 24 februari
Paasvakantie 9 april t/m 13 april
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 t/m 24 mei
Pinksteren 31 mei t/m 1 juni
Zomervakantie 3 juli t/m 16 augustus
Studiedagen/werkdagen zonder leerlingen:
Maandag 28 oktober
Maandag 6 januari
Vrijdag 14 februari
Maandag 24 februari
Donderdag 9 april
Maandag 15 juni
Vrijdag 3 juli
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