Donderdag 12 september 2019

Data om te onthouden
2-9-2019

Klimophetnieuws

Vanaf maandag 2 september
informatie-avonden in alle
groepen. Aanvang 19.00 uur
eindtijd omstreeks 20.00 uur

Help jij Elisa aan schoon water en aan betere
gezondheidszorg? Doe mee!!

Vrijdag 20 september

Verzamel zoveel mogelijk
statiegeldflessen en neem
deze mee naar school en
help Elisa!

Groepen 1 t//m 4 ’s middags vrij
24-9-2019
Informatie-avond Kanjertraining;
aanvang 19.30 uur eindtijd 21.30
uur

Inmiddels zijn er al
honderden flessen
ingeleverd maar Elisa heeft
uw bijdrage heel hard nodig.
Daarom vraagt zij u
om nog meer flessen in te leveren voor schoon water en
een betere gezondheidszorg.

Ontdek Hoofddorp
Graag stellen wij u op de hoogte van Ontdek Hoofddorp op
zondag 29 september aanstaande.
Het Cultuurgebouw met de organisaties: Pier K,
Schouwburg De Meerse, Poppodium Duycker en
Bibliotheek zet haar deuren van 14:00 uur tot 17:00 uur
wagenwijd open.
Gratis (backstage) rondleidingen, grabbeltonnen, braderie, skippybaldisco, voorlezen, optredens,
er is van alles te ontdekken op het gebied van kunst en cultuur voor jong en oud.
Voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar:
Tevens hebben wij om 14:00 uur de geweldige voorstelling: Hip Hop Hoera the Remix in De
Meerse staan voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze voorstelling mogen wij aan alle lagere scholieren in
Haarlemmermeer en hun ouders/begeleiders aanbieden voor € 5,50 (i.p.v. € 11,-). Met de
promocode: ONTDEK verschijnt deze actieprijs in het afrekenscherm.
Klik hier voor de voorstelling en meer informatie over Ontdek Hoofddorp/Ontdek Het
Cultuurgebouw.

Inloggen bij Happykids voor de tussenschoolse opvang
Ouderlogin: Op de website www.happykids.nl kunt u inloggen op de
ouderlogin. U gaat naar het kopje ‘ouders’ en vervolgens selecteert u
‘HappyKids Tussenschoolse Opvang’.
De inlogcode is gekoppeld aan het e-mailadres dat bij ons bekend is (het e-mailadres waarnaar de
factuur wordt gestuurd). Bij de eerste keer inloggen dient u altijd een wachtwoord zelf aan te maken
bij ‘Reeds klant? Vraag dan hier uw wachtwoord aan’.
Aanmelden voor de TSO kunt u vervolgens als volgt doen:
u kiest ‘jaarkalender’
u selecteert het kind waar het om gaat
desbetreffende datum aanklikken
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vervolgens in week data aanvinken (1e groene kolom is aanwezig)
daarna slaat u de gegevens op, zodra u de jaarkalender in beeld heeft kan het enkele
minuten duren voordat het verwerkt is.
Afmelden voor de TSO kan via bovenstaande uitleg waarbij u de 3e kolom, met het rode kruisje, aan
vinkt.
-

Aan- en afmelden voor de TSO kan tot uiterlijk 09.00 uur dezelfde dag via de ouderlogin
Graag ook op de ouderlogin vermelden of uw kind een allergie heeft of dat er bijzondere
omstandigheden zijn.
Mocht uw kind toch onverwacht gebruik maken van de TSO en hebt u hem/haar niet opgegeven dan
is dat geen probleem. Alle kinderen mogen gewoon gebruik maken van de TSO, alleen kunnen we
dan de controle tussen de middag niet garanderen. Natuurlijk staan de kinderen wel aangemeld in
ons systeem voor calamiteiten, maar we kunnen u dan niet op de hoogte stellen bij afwezigheid.
Mochten er vragen zijn met betrekking tot de TSO, dan kunt u mailen naar Sandy Martens via
smartens@happykids.nl
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
HappyKids Kinderopvang,
Sandy Martens en Mirjam Bouwmeester

Gelieve niet meer te voetballen op het schoolplein vóór 8.30 uur
Op verzoek van de overburen van de Klimop, de bewoners van de flat, hebben wij
de leerlingen van de Klimop gevraagd niet meer te voetballen voor 8.30 uur ’s
morgens.
Onze overburen hebben veel last van het lawaai dat wordt veroorzaakt door het
voetballen en dan met name de ballen die hard tegen het hek achter de doelen
komen.
Wij hebben daar begrip voor en vragen daarbij om de medewerking van de kinderen.

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/
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