Donderdag 29 augustus 2019

Data om te onthouden
2-9-2019

Klimophetnieuws
Ouderbijdrage 2019-2020, see further for English
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij vragen wij u vriendelijk de
ouderbijdrage voor het schooljaar 20192020 te betalen. U kunt deze bijdrage
overmaken op rekening
NL81INGB0007744691 t.n.v. Ouderraad
Basisschool Klimop, onder vermelding
van de naam, achternaam en groep van uw kind/kinderen.
Bent u niet in de gelegenheid om de ouderbijdrage in één keer te
betalen, neemt u dan contact op met de directeur van de school, de
heer A. Peters.

Vanaf maandag 2 september
informatie-avonden in alle
groepen. Aanvang 19.00 uur
eindtijd omstreeks 20.00 uur
Maandag 2 september groepen 6
Dinsdag 3 september groepen
1/2 en 8
Maandag 9 september groepen 3
Dinsdag 10 september groepen 4
en 7
Donderdag 12 september
groepen 5
24-9-2019
Informatie-avond Kanjertraining;
aanvang 19.30 uur eindtijd 21.30
uur

Toelichting Ouderbijdrage
Elk jaar vraagt de Ouderraad (OR) van alle ouders een financiële
bijdrage voor extra activiteiten. Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt in
samenwerking met de OR ook gezorgd voor een aantal leuke en “ontspannende” activiteiten. Op
de website van de school kunt u terugvinden welke activiteiten dat allemaal zijn.
De ouderbijdrage bedraagt, net als afgelopen schooljaar € 52,50 per kind. Deze bijdrage is
vrijwillig.
Alle kinderen kunnen altijd meedoen aan de extra activiteiten. Echter, er wordt een uitzondering
gemaakt voor deelname aan het schoolreisje/kamp, omdat de kosten hiervoor erg hoog zijn.
Helaas kunnen die leerlingen, voor wie de ouderbijdrage niet vooraf is voldaan, niet mee met het
schoolreisje/kamp.

Toelichting extra ouderbijdrage
Graag willen wij als Medezeggenschapsraad (MR) van de Klimop het volgende onder uw aandacht
brengen. Door de continue ontwikkelingen op onze school en de aanschaf van nieuwe
lesmethodes heeft de MR een aantal jaren geleden besloten een beroep te doen op de ouders
voor een extra vrijwillige bijdrage van € 20,00 per kind.
Deze bijdrage is met name bedoeld om een aantal additionele aankopen te kunnen doen van
lesmaterialen, de techniektorens en de werkboekjes voor onder andere de zaakvak methodes.
Het budget dat voor leermiddelen door de overheid beschikbaar wordt gesteld, maakt het niet
mogelijk om al het bij de methodes behorende verbruiksmateriaal aan te schaffen, dat op de
Klimopschool jaarlijks door de kinderen bij de methodes wordt gebruikt.
Let wel, deze bijdrage is vrijwillig en mag eventueel worden verhoogd of verlaagd indien gewenst.
Toelichting bedragen
Gezin met:
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
En zo verder

Ouderbijdrage Extra vrijwillige ouderbijdrage
€52,50
€105,00
€157,50

€20,00
€40,00
€60,00
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Met vriendelijke groet, Penningmeester, OR Klimop
Subject: Parental contribution “School De Klimop” 2019-2020

Date: September 2019

Dear Parents & Caregivers,
We kindly request you to pay the parental contribution of € 52,50 for each child on bank account
NL81INGB0007744691 addressed to “Ouderraad Basisschool Klimop”, stating the name and
family name of your child (or children) including the group of your child (children) at school.
If you are unable, due to circumstances, to pay the parental contribution, please contact the
headmaster of the school, Mr. Antoine Peters.
Explanation Financial contribution
Each year, the Parents Council (“OR”) asks all parents for a financial parental contribution for
extra activities at school next to the mandatory educational program.
In close cooperation with school, the Parents Council takes care of entertaining activities like
School trips, Celebration of Christmas and Easter, First Aid training for group 8, Kitchen garden for
group 5, Gifts at Sinterklaas celebration, etc. The parental contribution is needed to pay for all
these activities.
Explanation about the extra voluntary contribution
It is possible to support the school with a voluntary extra contribution. This contribution is used to
finance special equipment like new head phones or extra school supplies.
The guideline for this extra contribution is € 20,00 but it is up to the parents to increase or decrease
this amount.
Explanation of the amounts:
Family with:

Parental contribution Extra voluntary contribution

1 child
2 children
3 children
and so on

€52,50
€105,00
€157,50

€20,00
€40,00
€60,00

Best regards, Treasurer, OR Klimop

Bent u tevreden over de Klimop?
Bent u tevreden over de school? Hebben uw kinderen een leerzame en
plezierige basisschooltijd? Zetten de
leerkrachten/Ib'ers/ondersteuners/directie zich in voor uw
kind/kinderen?
Is er een uitspraak van uw kind of van de leerkracht die u is
bijgebleven? Laat het ons weten!
U zou ons heel erg verblijden met een uitspraak, een testimonial of een filmpje waarin u/jullie
nieuwe ouders vertelt/vertellen over fijne ervaringen met de Klimop, ons team, andere ouders, de
medezeggenschapsraad en/of de oudervereniging.
Een gezinsfoto (indien u daar geen bezwaar tegen heeft) zou het geheel compleet maken. We
willen daarmee onze website verbeteren waardoor het een afspiegeling kan worden van ons als
school en Klimopteam.
Mail uw quote/testimonial/filmpje en eventueel ook foto naar y.naaijen@bs-klimop.nl
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Wat u opstuurt wordt gebruikt voor de schoolwebsite en door iets op te sturen geeft u toestemming
voor het gebruik hiervan op de website www.bs-klimop.nl
Vriendelijke groet,
Yvonne Naaijen groep 5a (wo,do,vr), ICT (di) 023-5613216

Ouderavond over de Kanjertraining op dinsdagavond 24 september
Op dinsdagavond 24 september verzorgt Bart Riet, directeur
en trainer van de Kanjertraining een thema-avond voor de
ouders van de Klimop.
Op de Klimop gebruiken wij de Kanjertraining voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Vrijwel wekelijks
krijgen kinderen les in hoe om te gaan met elkaar. U hoort thuis vast wel eens iets over de
verschillende gekleurde petten en in school ziet u op posters de Kanjerafspraken die wij hebben
met de elkaar op de Klimop.
Enkele jaren gelden is er eerder een avond geweest maar sinds die tijd zijn er veel nieuwe
oudersen kinderen op school gekomen.
Daarom nodigen wij die ouders maar ook alle overige ouders van harte uit op dinsdag 24
september van 19.30 tot 21.30 in de aula van de school om u bij te laten praten over wat de
Kanjertraining inhoudt, wat wij er op school mee doen en hoe u thuis daar ook actief aan kan
meewerken. Meer informatie kunt u ook vinden op: https://www.kanjertraining.nl/

Graag om de aula heen lopen
Zoals u deze week zelf heeft kunnen zien ligt er een nieuwe vloer in de aula.
Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend om niet dwars door de aula heen te lopen maar om de
aula heen te lopen.
Daardoor blijft de aula veel schoner en kunnen kinderen daar in de loop van de dag en tijdens de
tussenschoolse opvang op de grond spelen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Nederlands leren zonder te studeren!
Haarlemmermeer telt steeds meer niet-Nederlandstalige inwoners.
Volwassenen met een niet-Nederlandstalige achtergrond komen in groten getale naar onze
gemeente. En ook al kunnen veruit de meesten zich prima redden in het Engels, het leren van de
Nederlandse taal is geen overbodige luxe.
Het probleem is echter vaak dat de drempel om Nederlands te leren hoog is: mensen hebben
weinig tijd en daarnaast is het nogal wat om weer ‘de boeken in te duiken’. Bovendien staat het
Nederlands ook niet bekend als een makkelijke taal om te leren.
Vandaar dat wij het bij Talenmeester totaal anders aanpakken. In onze leslokalen tref je geen
tekstboeken aan met grammaticaregels en ook geen werkboeken met saaie invuloefeningen. Onze
docenten geven les op een natuurlijke en breinvriendelijke manier: zij spreken Nederlands op een
manier die door de cursisten te begrijpen is: langzaam, met veel herhaling en door gebruik te
maken van hoogfrequente woordenschat. Cursisten begrijpen de taal al vanaf les 1 en zijn vanaf
les 1 al in staat om in simpele bewoordingen antwoord te geven op de vragen die gesteld worden.
De cursisten leren Nederlands door te luisteren, door te lezen en door verhalen. Eigenlijk leren ze
Nederlands zoals wij Nederlands hebben geleerd van onze ouders: ook dat ging zonder
grammaticaregels.
In samenwerking met basisschool Klimop in Hoofddorp bieden we vanaf september 2019 deze
Nederlandse lessen aan. Op woensdag 4 september zal er om 19:00 uur een gratis proefles zijn
voor alle geïnteresseerden die willen ervaren hoe onze lessen in elkaar steken.
Op woensdag 19 september zal de eerste cursus starten, bestaande uit 10 lessen à 75 minuten,
prijs € 150,00 per persoon. Uiteraard staan vervolgcursussen ook in de planning.
Meer informatie in het Nederlands is te vinden op https://www.talenmeester.nl/werkwijze/
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Engelstalige informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op
https://www.talenmeester.nl/aanbodpagina-dal/
Via info@talenmeester.nl kan iedereen ook nog contact opnemen voor verdere vragen.
Daarnaast organiseren we op zaterdag 28 september een open dag met als thema Europese Dag
van de Talen, waarbij geïnteresseerden gratis lessen Spaans, Frans, Engels, Duits, Russisch en
Nederlands kunnen volgen. Aanmelden is mogelijk via https://www.talenmeester.nl/extrainformatie/

Installeer de Schoolapp als u die nog niet heeft
Op basisschool de Klimop maken wij, naast onze website www.bs-klimop.nl,
gebruik van de Schoolapp. In de app kunt u de jaarkalender, wekelijkse nieuwsbrief,
nieuwsberichten/kalender van de klas waar uw zoon/dochter in zit en fotoalbums
bekijken. Tevens gaat het intekenen voor de oudergesprekken dit schooljaar ook via
de Schoolapp.
De Schoolapp is beveiligd met een wachtwoord en uitsluitend beschikbaar voor
ouders die door de leerkrachten zijn geaccepteerd.
In een aparte mail ontvangt u de instructie voor het installeren van deze app.
WASOUDERS GEZOCHT
Een aantal ouders verzorgt elk jaar de schoolwas .(handdoeken, theedoeken
etc). We zijn voor dit schooljaar nog op zoek naar 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!

Regels internet en sociale media
De volgende regels hanteren wij binnen de Klimop als het gaat om het gebruik van internet en
sociale media:
Mijn ouders weten wat ik buiten schooltijd doe op internet en sociale media,
zij zijn hiervoor verantwoordelijk.
1. Ik behandel anderen netjes en met respect, ik laat iedereen in zijn waarde.
2. Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik plaats op sociale media en kan daarop
aangesproken worden. Ook als ik iets doorstuur kan ik hierop aangesproken worden.
3. Ik weet hoe de sociale media werkt voordat ik het gebruik. Ik zorg dat de privacy
instellingen goed staan en ik niet meer informatie deel dan ik wil.
4. Ik praat niet slecht over leerlingen, leraren en ouders op internet en sociale media.
5. Ik help anderen om goed en verstandig met sociale media om te gaan en ik spreek ze
daarop aan. Als dit niet lukt, vraag ik hulp aan mijn ouders.
6. Ik mag mijn telefoon of vergelijkbare apparaten mee naar school nemen, maar ik maak er
geen gebruik van als dit niet is toegestaan. Ik neem mijn telefoon mee op eigen risico, ik
bewaar hem zelf en de school is niet verantwoordelijk bij beschadiging of diefstal.
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7. Ik respecteer de privacy van anderen. Ik verspreid daarom geen informatie, foto’s of video’s
van anderen op internet en sociale media zonder toestemming.
8. Ik gebruik internet en sociale media op school alleen voor schoolopdrachten. Als ik weet
dat iemand toch internet en sociale media gebruikt voor iets anders, meld ik dat bij de
juf/meester of de directeur van de school.
9. Ik download geen privébestanden op school, ik gebruik het netwerk alleen voor
schoolopdrachten.
10. Ik ‘word vrienden’ en heb alleen contact op sociale media met mensen die ik ken.
11. Ik word geen ‘vrienden’ met medewerkers van de Klimop op sociale media. Voor
schoolopdrachten kan ik wel gebruik maken van het e-mailadres van de juf of meester.
12. Ik houd mij aan de bovenstaande regels. Als ik regels breek, zijn er consequenties.
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Vragen? Mail: kledingbeurs.graankorrel@hotmail.com

