Donderdag 17 oktober 2019

Klimophetnieuws
Deze week:








Oudergesprekken vanaf 25 november
Informatieavond voortgezet onderwijs
Kledinginzameling
Herfstvakantie tot en met maandag 28 oktober
Maak kennis met de ouderraad
Kinderkunstdagen bij Pier-K
Herfstactiviteiten

Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 18 oktober
Groepen 1 t/m 4 ’s middags
vrijdag
Zaterdag 19 oktober
Start herfstvakantie tot en met
maandag 28 oktober
Dinsdag 5 november
Tot deze dag kledinginzameling

Oudergesprekken in de week van 25 november
In de week van 25 november vinden de oudergesprekken plaats in de groepen 1 t/m 8.
Dinsdag 29 oktober ontvangt u, per e-mail, een uitnodiging voor deze gesprekken.
U kunt vervolgens online intekenen via het ouderportaal op www.bs-klimop.nl

Wanneer u vóór 29 oktober nog niet eerder in het ouderportaal bent geweest ontvangt u
geen uitnodiging per e-mail.
Daarom is het belangrijk dat u voor 29 oktober eenmalig de registratie doorloopt met
activatiecode klimop2132 op www.bs-klimop.nl
De inloggegevens voor het ouderportaal zijn identiek aan die van uw schoolapp.
U mag 1 gesprek per kind inplannen.
Soms hebben beide ouders/verzorgers een account en ontvangt u allebei een uitnodiging
om in te tekenen. Het is belangrijk dat u maar 1 afspraak voor uw kind vastlegt.
Er is voor gekozen om de leerkrachten zelf een gesprekkenrooster te laten samenstellen.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met het inplannen van broertjes/zusjes vlak achter
elkaar. Dit is organisatorisch, in het ouderportaal, nog niet mogelijk. U kunt wel zelf
proberen de afspraken zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
Mocht u technische problemen hebben met intekenen/inloggen dan kunt u bellen of
langskomen op de dinsdagen en vragen naar Yvonne Naaijen.
U kunt ook (bij voorkeur na schooltijd) de leerkracht van uw kind benaderen (telefonisch
of mondeling) voor het maken van een afspraak. De leerkracht kan op zijn/haar pc de
afspraak voor u inplannen.
U kunt intekenen tot 18 november 2019
Met vriendelijke groet,
Yvonne Naaijen, leerkracht groep 5, werkzaam op wo,do en vrijdag
Telefoonnummer: 023-5613216
e-mail: y.naaijen@bs-klimop.nl

Informatieavond over het voortgezet onderwijs voor ouders en
leerlingen van de groepen 7 en 8
Op dinsdagavond 19 november organiseren
wij een informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor ouders en leerlingen van
de groepen 7 en 8.
Vertegenwoordigers van verschillende
scholen voor voortgezet onderwijs zullen u
bijpraten over de mogelijkheden na de
basisschool. Tevens kunt u bij hen terecht
met uw vragen. Met de kennis die u
verzamelt kunt u in de maanden erna op
zoek naar een geschikte school voor uw kind.
Omdat wij dit maar een keer in de twee jaar organiseren nodigen wij ook ouders en
leerlingen van de groepen 7 uit.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur.
Hiermee vervalt de eerder aangekondigde bijeenkomst Kick-off VO.

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.
In tegenstelling tot eerdere keren ontvangt u geen speciale plastic zak. U mag het in elke
zak inleveren.

Herfstvakantie tot en met maandag 28 oktober
In verband met een studiedag van het team is er op maandag 28 oktober geen school. de
herfstvakantie duurt daardoor voor de leerlingen een dagje langer.

Maak kennis met de ouderraad van de Klimop
De ouderraad is een groep
enthousiaste ouders van leerlingen
van de Klimop. Zij wil graag
bijdragen aan het optimaal
functioneren van de school en het
bevorderen van de relatie tussen
de school, de leerlingen en de
ouders. De ouderraad bestaat uit
een dagelijks bestuur (DB) met een
voorzitter (Jennifer Spring in 't
Veld), plv. voorzitter (Stella
Schonk) en penningmeester
(Mieke Nieuwenhuisen) en een
enthousiaste groep OR-leden.

Bovenste rij; Mariette Honcoop, Jose Kool
Middelste rij; Mieke Nieuwenhuisen, Manon Raissouni, Stella Schonk, Nicole Kempe,
Jennifer Spring in ‘t Veld, Stephanie de Jong
Onderste rij; Diana Vughts, Natasja Booij, Emilie Dolieslager
Niet op de foto; Ingride Groenen

Kinderkunstdagen bij Pier-K
De zomer is voorbij, het wordt weer nat en guur.
Binnen is het gelukkig lekker warm en gezellig.
De herfstvakantie komt er aan, dat betekent dat
het ook weer tijd is voor de kinderkunstdagen bij
Pier K!
Het thema deze vakantie is: Sport
Er worden allerlei ‘sportieve’ workshops
gegeven, zoals zweetbandjes vilten, medailles maken, een racegame op de iPad
programmeren en we gaan ook letterlijk sportief bezig zijn met theater en streetdance.
Doen jullie weer mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp
22, 23 en 24 oktober 2019
10:00-16:00 uur
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch)
Of € 73,00 voor 3 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
“Deze vakantie is Cine kid op woensdag 23 oktober in het Cultuurgebouw. Meteen na de
workshops wordt de film Morten en de spinnenkoningin gedraaid in de Podiumzaal in Pier
K. Deelnemers van de kinderkunstdagen krijgen 50% korting voor deze film en betalen

nog maar € 2,50. Filmkaartjes zijn te reserveren op de website van het cultuurgebouw:
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/”
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via
023 5669565
Of via info@Pier-k.nl

Herfstactiviteiten

