Donderdag 19 september 2019

Klimophetnieuws
Ouderavond Kanjertraining op dinsdagavond 24
september, komt allen

Data om te onthouden
Vrijdag 20 september
Groepen 1 t//m 4 ’s middags vrij
24-9-2019
Informatieavond Kanjertraining;
aanvang 19.30 uur eindtijd 21.30
uur

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/

Komt u ook? Reageer dan met een like op het bericht dat u vandaag in de
schoolapp heeft ontvangen….
Nog geen schoolapp op uw telefoon? Haalt u dan de brief met de instructie bij de directeur van de
Klimop.

Help jij Elisa aan schoon water en aan betere gezondheidszorg? Doe mee!!
Verzamel zoveel mogelijk
statiegeldflessen en neem deze
mee naar school en help Elisa!
Inmiddels zijn er al heel veel
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.

Kinderboekenweek 2019: “Op reis”
Vanaf 2 tot 13 oktober is weer de jaarlijkse Kinderboekenweek.
Ook de Klimop besteedt aandacht aan deze “week.”
Op woensdag 2 oktober vindt de opening plaats voor de leerlingen in de aula.
Gedurende de week wordt er in alle groepen, ’s morgen en ’s middags, zo’n 10 minuten
voorgelezen.

Als u het leuk vindt om dit te doen kunt u zich inschrijven bij de klas van uw kind om een minuutje
of 10 voor te lezen.
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 30 september bij de klassen.
Op het podium in de aula wordt een boekentafel ingericht rondom het thema.
Er zal ook een teken- en gedichtenwedstrijd gehouden worden.
We hopen op een fantastische week met veel leesprikkels.

De boekenmarkt
Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op woensdag 9 oktober hun “oude
kinderboeken” verkopen in de aula van de school. Jongere broertjes en
zusjes mogen hierbij helpen.
U kunt thuis, samen met uw kind, geschikte boekjes uitzoeken en
voorzien van een prijssticker. Een verkoopplekje wordt gehuurd voor 1
euro bij de leerkracht. Deze euro komt ten goede aan de
schoolbibliotheek. De prijzen van de boekjes zijn vastgesteld op: 0,10 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00 en 3,00 euro. Graag zoveel mogelijk gepast
betalen. De verkoop vindt alleen plaats in de aula en niet op andere
plaatsen in de school.
Wij nodigen alle ouders met hun kinderen uit de boekenmarkt te
bezoeken op woensdag 9 oktober van 12:00 tot 12:30. Let op dit is een andere tijd dan vorig jaar.
U mag uw kind vanaf 11:55 uit de klas ophalen om samen de boekenmarkt te bezoeken.
Met vriendelijke groet,
De kinderboekenweekcommissie.

Opening Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober in het Cultuurgebouw
Een extra bijzonder Kinderboekenfeest dit jaar:
astronaut André Kuipers opent de
Kinderboekenweek in Het Cultuurgebouw! André
Kuipers: ‘‘Als kind was ik al dol op boeken. Ik
verslond verhalen over spannende avonturen op
andere planeten. Dit stond aan de basis van mijn
eigen astronautendroom. Het is schitterend om
straks op mijn beurt talloze kinderen mee te
kunnen nemen op een bijzondere reis en hen zo
op speelse wijze te inspireren voor hun eigen
toekomst.’’
Onder het motto ‘Reis mee!’ gaan we op reis in
kinderboeken; met de fietstaxi, de huifkar, de
hogesnelheidstrein of het ruimteschip. En wie
kan beter over een reis in de ruimte vertellen
dan onze beroemdste astronaut André Kuipers.
Hij leest voor uit zijn nieuwste boek en je mag
hem vragen stellen!
Maar er is nog veel meer te beleven op het
Kinderboekenfeest: zo kun je jouw favoriete
kinderboekenschrijvers ontmoeten en is Mad
Science van de partij.
En dat is nog lang niet alles… na de voorstelling zijn er allerlei leuke workshops waar je aan mee
kunt doen. Je kunt gaan tekenen met Philip Hopman, een land bedenken met Sanne Rooseboom,
een maanstad of vreemd voertuig bouwen met Technisch Lego of een zelfrijdende robot maken.
Zorg dat je bij deze spectaculaire opening van de Kinderboekenweek bent. Want zoals jij allang
weet, met een boek kun je elke reis maken die je wilt. Allemaal instappen!
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/kinderboekenfeest-2019/

Voor elk verkocht kinderboek houden wij 20% van het aankoopbedrag apart voor jullie schoolbieb!
Hoe gaat het in zijn werk:
1. koop een kinderboek van 2 t/m 13 oktober 2019
2. lever het bonnetje in bij ons (we hebben een speciaal laatje voor elke school)
3. na de Kinderboekenweek tellen wij alle kassabonnen op
4. de school krijgt van ons een waardebon die je in 2019 kunt gebruiken voor de schoolbieb
Zo simpel. Geen addertjes, noch gras. Wij willen er gewoon samen met jullie voor zorgen dat alle
kinderen toegang hebben tot mooie boeken!

Herinnering ouderbijdrage 2019-2020, see further for English
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij vragen wij u vriendelijk de ouderbijdrage voor het schooljaar
2019-2020 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.
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
Klimop 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

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:
1 child
2 children
3 children
and so on

Parental contribution Extra voluntary contribution
€52,50
€105,00
€157,50

€20,00
€40,00
€60,00

Best regards, Treasurer, OR Klimop

