Donderdag 3 oktober 2019

Klimophetnieuws
Deze week:







Flessenactie voor Elisa
Geen foto’s op sociale media plaatsen
Zwem jij ook mee?
De boekenmarkt
Nog meer studenten stellen zich aan u voor
Kledinginzameling

Mooi resultaat
flessenactie voor Elisa

Data om te onthouden
7-10-2019
Maandag 7 en dinsdag 8 komt de
schoolfotograaf op school
Woensdag 9 oktober
Boekenmarkt
Vrijdagmiddag 18 oktober
Groepen 1 t/m 4 ’s middags
vrijdag
Zaterdag 19 oktober
Start herfstvakantie tot en met
maandag 28 oktober

Op de oproep om zoveel
mogelijk flessen mee te nemen
Dinsdag 5 november
voor Elisa heeft u massaal
gereageerd. 1240 flessen heeft Tot deze dag kledinginzameling
u ingeleverd op school. Deze
zijn inmiddels ingeleverd en hebben een bedrag van 320
euro opgeleverd. Namens Elisa heel veel dank voor het
meewerken aan deze actie.
Met vriendelijke groet, Ivo Stut

Geen foto’s van andere leerlingen delen op sociale media
Op school hebben wij de afspraak dat wij geen foto’s van leerlingen meer plaatsen op
sociale media zonder toestemming van ouders.
Daarnaast komt het voor dat ouders ook foto’s maken van
activiteiten in en buiten de school. Dat hebben wij liever niet in het
kader van de privacy van leerlingen.
Als u toch foto’s maakt waar ook andere kinderen op staan
verzoeken wij u in elk geval heel dringend om deze foto’s privé te
houden en niet te delen op sociale media.

Zwem jij ook mee?
Ben jij een echte waterrat? In de herfstvakantie kun je meedoen met de
Nationale Zwem4daagse. Van 21 t/m 24 oktober 2019 organiseren de
twee zwemverenigingen in Hoofddorp de zwem4daagse. Elke avond
zwem je 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar of heb je een
beperking dan mag je ook 250 meter zwemmen. Houd je dit 4 avonden
vol dan ontvang je een mooie zwem4daagse medaille. De
zwem4daagse wordt gehouden in het SKWA in Hoofddorp. Elke avond
kun je starten tussen 18.00 – 19.30 uur. Deelname kost € 7,50 bij
voorinschrijving en € 10,00 als je maandag 21 oktober inschrijft in het
zwembad.
Meer informatie vind je op www.zpch.zwem4daagse.nl. Hier kun je ook
meteen inschrijven.

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.

Meer studenten van de Klimop stellen zich aan u voor (vervolg):
Mijn naam is Chandra en ik ga het komende half jaar stage
lopen in groep 6B. Ik doe de pabo (kunsttraject) aan
Hogeschool Leiden en heb hiervoor de opleiding
onderwijsassistent gedaan.
Ik ben twintig jaar oud en in mijn vrije tijd ben ik veel bezig
met muziek, mijn lievelingsboeken zijn de Harry Potter serie
en de selectie serie.

Mijn naam is Verena. Ik loop stage bij groep 1/2C; dat is de klas
van juf Monique. Ik ben hier voornamelijk op de dinsdag, maar in
sommige weken wat vaker. Afgelopen dinsdag, 24 september,
ben ik hier begonnen en ik zal hier blijven tot 29 januari. Ik doe
het 2e jaar van de Pabo in Leiden. Hier volg ik het traject kunst
omdat ik creatief van geest ben en ik er dus ook van hou om mijn
lessen een creatieve twist te geven. Daarnaast hou ik, zoals je op
de foto hiernaast ziet, ontzettend van wandelen met mijn hond.
Heb je vragen of wil je gezellig komen kletsen, kom dan vooral
eens langs!
Mijn naam is Nienke en ik ben 19 jaar.
Ik zit in het eerste jaar van de PABO in Leiden. Afgelopen jaar heb
ik de opleiding onderwijsassistent afgerond. Dit jaar loop ik mijn
stage op de Klimop. Tot januari ben ik in groep 4A bij juf Monika te
vinden.

Kledinginzameling
Van maandag 14 oktober t/m maandag 4 november kunt u weer gebruikte kleding
inleveren op het podium in de aula.
Voor de ingeleverde kleding ontvangen wij 30 cent per kilo. Van dit geld kopen wij weer
leuke dingen voor de leerlingen. Denk hierbij aan spelletjes voor binnen en buiten de klas.
Dus neem uw gebruikte kleding mee naar school.
U ontvangt binnenkort nog hiervoor een speciale plastic zak maar u mag het ook in andere
zakken inleveren.

