Donderdag 5 september 2019

Klimophetnieuws
Help jij Elisa aan schoon water en
aan betere gezondheidszorg?

Doe mee!!

Data om te onthouden
2-9-2019
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

Verzamel zoveel mogelijk statiegeldflessen en neem
deze mee naar school en help Elisa!
Van 12 t/m 19 oktober neemt Ivo Stut, vader van Féline uit groep 8A en Juultje uit groep 5B, deel
aan de Africa Classic Schiphol Edition. Samen met tientallen andere medewerkers van bedrijven
op Schiphol gaan zij in Tanzania fietsen voor het goede doel. Het doel van elke deelnemer is om
5000 euro aan sponsorgeld op te halen dat ten goede komt aan schoon water en een betere
gezondheidszorg in Afrika.
Op de website https://www.africaclassic-schipholedition.nl/het-doel kunt u vinden wat de
organisatie, Amref Flying Doctors, met het geld kan gaan doen.
Ivo zal vrijdagmorgen in alle groepen gaan vertellen wat hij gaat doen en waarom hij dat zo
belangrijk vindt. Vervolgens zal hij aan de kinderen vragen om de komende weken zoveel mogelijk
statiegeldflessen mee naar school te nemen om daarmee geld in te zamelen voor het goede doel.
Als u direct de actie wilt steunen kunt u terecht op: https://www.africaclassic-schipholedition.nl/hetdoel De lege flessen kunnen worden ingeleverd op het podium in de aula van de school.
Alle informatie over deze actie voor het goede doel kunt u vinden op: https://www.africaclassicschipholedition.nl/
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Ouderavond Kanjertraining op dinsdagavond 24 september, komt allen
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. In de school ziet u op posters de Kanjerafspraken die wij met
elkaar hebben op de Klimop.
Enkele jaren geleden is er eerder een avond geweest maar sinds die tijd zijn er veel nieuwe
ouders en 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/

Installeer de Schoolapp als u deze 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.
Bij de leerkracht van uw kind of bij de directie kunt u de instructie krijgen voor het installeren van
de 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!

Cursussen en groepen voor inwoners
Haarlemmermeer schooljaar 2019/2020

Aanbod voor kinderen
Di 1 oktober 15.45-17.15
Hoofddorp P Punt, Graan voor Visch
Sociale Vaardigheidstraining
1,8,15,29 okt, 5,12,19 nov
Voor kinderen van10 -12 jaar
Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.meerwaarde.nl start elk voorjaar en najaar kosten 35,00
Ma 7 okt

15.45-17.15

Hoofddorp P Punt, Graan voor Visch

Sociale Vaardigheidstraining
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7,14,28 okt 4,18,25 nov
Voor kinderen van10 -12 jaar
Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.meerwaarde.nl start elk voorjaar en najaar kosten 35,00
Aug 2020

09.30 -15.00

Hoofddorp Kaj Munk College

Plezier op school

Laatste week zomervakantie 2020 Voor aankomend brugklassers ( gratis)

Aanbod voor ouders ( gratis)
Woe 18 sept 19.30-21.30
Voor ouders van kinderen 12+

Hoofddorp Consultatiebureau Hoofddorp/ Floriande
Workshop
Tieners laten meewerken

Woe 25 sept 19.00 – 21.00
25 sept, 2,9,16 okt en 6 nov

Hoofddorp Consultatiebureau / Floriande
Voor ouders van kinderen 0-12

Di 1 okt
19.30 – 21.30
1,8,15,29 okt 5, 12 nov

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
Voor ouders van kinderen 12+

Ma 7 okt
19.30 - 21.00
Voor gescheiden ouders

Hoofddorp/ Consultatiebureau Floriande

Workshop
Opvoeden in twee huizen

Do 20 nov 19.30 - 21.00
Voor gescheiden ouders

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302

Workshop
Opvoeden in twee huizen

Di 8 okt
19.30 - 21.00
Hoofddorp Consultatiebureau Floriande
Voor ouders van kinderen van 0 -10

Workshop
Kinderen leren luisteren

Di 11 feb 19.30-21.30
Voor ouders van kinderen 12+

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302

Workshop
Tieners laten meewerken

Do 12 mrt 19.30 – 21.30
1,8,15,29 okt 5, 12 nov

Hoofddorp Consultatiebureau Floriande
Voor ouders van kinderen 12+

Omgaan met pubers

Di 3 mrt
19.00 – 21.00
3,10,17,24 mrt

Hoofddorp Consultatiebureau / Floriande
Voor ouders van kinderen 0-12

Positief opvoeden

Di 17 mrt 19.30 – 21.30
Voor ouders van kinderen 0-10

Hoofddorp Consultatiebureau Floriande
Workshop
Omgaan met ruzie tussen kinderen

Positief opvoeden

Omgaan met pubers

Aanbod voor ouders ( niet gratis)
Doorlopend 19.00-22.00
2 bijeenkomsten

Haarlem Zijlweg 200 Haarlem
EHBO bij kinderen
De kosten voor de cursus EHBO incl. reanimatie bij kinderen zijn € 72,60 p.p.

Online aanmelden kan via
www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen
Voor meer informatie klik op de link
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