Vrijdag 1 november 2019

Klimophetnieuws
Deze week:
• School gesloten op woensdag 6 november
• Intekenen oudergesprekken
• Info avond voortgezet onderwijs
• Kledinginzameling
• Niet parkeren op schoolterrein
• Geen open podium op 6 november

Data om te onthouden
Dinsdag 5 november
Tot deze dag kledinginzameling
Woensdag 6 november
Algehele staking in het onderwijs,
de school is gesloten

Onderwijs staakt op woensdag 6 november
Op woensdag 6 november is de school gesloten in verband met een algehele staking in
het onderwijs.
Wij staken voor:
• Een serieuze aanpak van het lerarentekort
• Vermindering van de werkdruk
• Een salaris dat marktconform is

Intekenen oudergesprekken
Wanneer u zichzelf geregistreerd heeft in het ouderportaal heeft u deze week, per mail,
een uitnodiging ontvangen voor het intekenen van 1 rapportgesprek per kind.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan is het belangrijk dat u z.s.m. gaat inloggen op het
ouderportaal van www.bs-klimop.nl
In het ouderportaal kunt u dan alsnog intekenen voor een rapportgesprek.
Intekenen voor een rapportgesprek voor het 1e rapport is verplicht tenzij u iets anders met
de leerkracht heeft afgesproken.
Yvonne Naaijen
Leerkracht groep 5
Werkzaam op wo,do en vr
ICT op dinsdag
BS De Klimop Telefoonnummer: 023-5613216
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.

Niet parkeren op het schoolterrein
Wij verzoeken u vriendelijke maar dringend om niet op het schoolterrein te parkeren of het
schoolterrein met uw auto te verlaten op de tijden die zo duidelijk op het bord staan dat net
buiten het parkeerterrein staat. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op voor de kinderen en
ouders die over het parkeerterrein naar school komen.

Geen open podium op 6 november
In verband met de staking is er woensdag geen Open podium. Er wordt een nieuwe datum
vastgesteld en wij zullen de ouders van de betreffende groepen hierover informeren.
Het Open podium bestaat uit optredens van 3 à 4 groepen. Als het een groep betreft
waarin uw kind zit bent u van harte welkom om te komen kijken.
De data van de open podia en de namen van de groepen die dan optreden vindt u in de
kalender.

