Donderdag 28 november 2019

Klimophetnieuws
Deze week:
 Fietsverlichtingsactie opnieuw uitgesteld
 Meester Jacques verzorgt RT
 Laatste nieuws van de Sint

Fietsverlichtingsactie uitgesteld
In verband met het slechte weer is de verlichtingsactie op
donderdag 28 november niet doorgegaan. Wij gaan een
nieuwe datum zoeken voor deze actie.

Data om te onthouden
Woensdag 4 december
Surprises brengen vanaf 11.45
uur. Om 12.00 uur langs de
groepen om de surprises te
bewonderen.
Donderdag 5 december
Sinterklaas bezoekt de Klimop.
Let op! Gewijzigde schooltijden.
Groepen 1 t/m 4 tot 11.45 uur. ’s
Middags vrij.
Groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur.
Alle kinderen van 5 t/m 8
genieten op school van hun eigen
lunchpakket.

Meester Jacques ondersteunt leerlingen
Op de Klimop werkt juffrouw Margot als remedial teacher.
Zij begeleidt kleine groepjes kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In verband
met haar gezondheid werkt zij sinds de zomervakantie niet volledig. Sinds vorige week
hebben wij meester Jacques op school om een deel van haar werkzaamheden over te
nemen. Meester Jacques is een oud-leerkracht van basisschool de Regenboog in
Hoofddorp. Hij is inmiddels met pensioen. Maar op de dinsdag komt hij ons team
versterken.

Nieuws van de Sint
Woensdag 4 december:
Om 11.45 uur mogen de kinderen vanaf groep 5 thuis hun surprise ophalen of laten
brengen en vervolgens naar de klas brengen waar ze 5 december Sint vieren. Iedereen
kan vanaf 12.00 uur even een rondje lopen langs de surprises om naar alle mooie creaties
te kijken.
Donderdag 5 december:
Om 8:40 uur komt hij dan eindelijk op bezoek,
met Pieten, cadeaus en het grote opschrijfboek.
Alle kinderen moeten om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn. De ouders wachten buiten en
de leerkrachten komen met de kinderen naar buiten en gaan op een aangewezen plek
staan. Een verzoek namens alle kinderen: wilt u zo vriendelijk zijn achter de kinderen te
gaan staan als u de intocht wilt bijwonen! Na de intocht gaan de kinderen naar de aula
samen met de juf of meester. U kunt vanwege de ruimte helaas niet mee naar binnen, met
uitzondering van de leden van de Ouderraad.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn ‘s middags vrij en dus om 11.45 uur uit. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster en zijn daardoor om 14.00
uur uit. Denk er aan om zelf een lunchpakketje mee te nemen!

