Donderdag 12 december 2019

Data om te onthouden
Woensdag 18 december

Klimophetnieuws
Deze week:
 Enquête tussenschoolse opvang
 Instagram en Facebook
 Kerstdiner en voedselbank
 Herinnering ouderbijdrage
 Datalek

Kerstdiner van 18.00 – 19.00 uur
Voor alle kinderen in de klassen.
Voor de ouders een hapje en
drankje op de patio.
Vrijdag 20 december
Start kerstvakantie voor alle
leerlingen om 11.45 uur.
De kerstvakantie duurt tot en met
maandag 6 januari.

Wat vindt u van de tussenschoolse opvang?
De medezeggenschapsraad wil graag weten wat u vindt van de tussenschoolse opvang. Ook wel
“overblijven” genoemd.
Samen met Happykids willen zij werken aan kwalitatief goede en gezellige opvang. Daarvoor
willen zij graag uw mening weten.
Wilt u daarvoor de enquête invullen die u vindt via de volgende link: Enquête tussenschoolse
opvang Bij voorbaat hartelijk dank.

volg en "like" ons ook op
Instagram (rkbsdeklimop)

of op facebookpagina
( @klimophoofddorp )

Kerstdiner en voedselbank
Het kerstdiner is op woensdag 18 december.
Daarvoor nemen de kinderen vanaf maandag 16 dec hun eigen bord, beker en bestek mee in
een tasje. Dit nemen zij na het kerstdiner weer mee naar huis.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen de kinderen op tijd te brengen en halen, hanteren
we de volgende tijden. Inloop vanaf 17.45 uur, kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 uur. Houdt u er
rekening mee dat het kerstdiner voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) weleens een kwartiertje zou
kunnen uitlopen.
Terwijl de kinderen in hun klas genieten van al het lekkers staat er voor de ouders een heerlijk
glaasje glühwein of warme chocolademelk klaar. Kom gezellig langs op de patio links van de
hoofdingang om zo samen de kerst in te luiden!
Let op: de deuren gaan echt NIET eerder open dan 17.45 uur voor het brengen en 19.00 uur voor
het ophalen.
De gerechten op het kerstdiner wordt traditiegetrouw door ouders verzorgd. Op een intekenlijst, die
bij de klas hangt, kunt u aangeven welk gerechtje u wilt verzorgen voor de groep van uw kind.

De gerechten die door u gemaakt zijn, kunnen voor aanvang van het kerstdiner (vanaf 17.45 uur)
in de klas neergezet worden. Het is fijn als u alles mooi opgemaakt binnenbrengt, zodat het direct
op het buffet neergezet kan worden. Gerechten die warm geserveerd moeten worden, graag ook
warm aanleveren, aangezien er op de school geen gelegenheid is tot opwarmen (tip: zelf een
rechaud meebrengen). Overleg met de leerkracht wanneer de schalen weer door u worden
opgehaald.
Wij verwachten iedereen op tijd, zodat we ook daadwerkelijk om 18.00 uur kunnen beginnen met
het kerstdiner. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen aan de klassenmoeder of de
leerkracht.
Vrijdag 20 december zijn alle kinderen vrij om 11.45 uur.
De Voedselbank in Haarlemmermeer kan uw hulp goed
gebruiken.
De feestdagen staan voor de deur en vele gezinnen en alleenstaanden
die een beroep doen op de voedselbank hebben uw hulp hard nodig!
U kunt aan de feestdagen een feestelijk tintje geven door voedsel te
doneren aan onze cliënten. U kunt dan denken aan de vaste
benodigdheden maar misschien ook door artikelen te geven die
bijdragen aan een feestelijke stemming!
U kunt de producten brengen tegelijk met de gerechten voor het kerstdiner voor de kinderen.
Daarvoor zullen er van maandag 16 december tot en woensdag 18 december op verschillende
plaatsen in de school kratten staan waarin u de spullen kunt deponeren.
U kunt hierbij denken aan:
Houdbare melk, aardappelpuree, blikken ragout, houdbare chocolademelk, beschuit,
vruchten,in blik, smeerkaas, koffie/thee, runder knackworst, appelmoes, blik vis, chocopasta,
corned beef, olie, wasmiddel, bakboter/olie, afwasmiddel, kuipjes boter, toiletpapier,
allesreiniger e.d.
Leuk om te geven voor de feestdagen:
Kerstbrood, eieren, vis in blik, ragout en bakjes, vers fruit, kaas, toastjes, slagroom in spuitbus,
roomboter, olie, oliebollen mix & rozijnen/krenten.
De Voedselbank dankt u alvast hartelijk en wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuw
jaar toe!
De kerstcommissie wenst u veel plezier met de voorbereidingen en natuurlijk
ook alvast fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020.

Herinnering ouderbijdrage 2019-2020
see further for English

Van een groot aantal ouders heeft de Ouderraad inmiddels de
ouderbijdrage ontvangen. Echter nog niet van alle ouders. Zij
verzoekt u vriendelijk maar dringend om de ouderbijdrage deze
maand te voldoen.
Alle informatie vindt u in onderstaande brief die wij u op 29
augustus aan u hebben gemaild.
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
Klimopschool 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:

Parental contribution Extra voluntary contribution

1 child
2 children
3 children
and so on

€52,50
€105,00
€157,50

€20,00
€40,00
€60,00

Best regards, Treasurer, OR Klimop

Datalek
Door middel van dit bericht willen we u conform de
privacywetgeving informeren over een recent datalek dat zich
heeft voorgedaan.
Op 5 november jl. is er door één van onze medewerkers in
onze SharePoint-omgeving een fout geconstateerd, waardoor
interne documenten door diverse medewerkers van andere
scholen van Meer Primair ingezien zijn. Na deze melding is
op 7 november een datalek geconstateerd en alles in het
werk gesteld bij onze beheerder om dit te dichten. Op 8
november is bevestigd dat het lek is gedicht en er geen
toegang meer mogelijk is naar de bestanden door andere
medewerkers. De Functionaris Gegevensbescherming van
Meer Primair heeft melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan
ervan uit dat er geen vertrouwelijke documenten buiten de organisatie zijn beland.
Wij betreuren zeer dat dit incident is voorgekomen. Naar aanleiding van dit incident hebben wij een
grondige analyse uitgevoerd en ervoor gezorgd dat dit zich in de toekomst niet herhaalt. De
medewerkers worden op de hoogte gebracht en in de groepen wordt bespreekbaar gemaakt hoe
te handelen bij documenten met privacygevoelige informatie. Daarnaast bieden we de groepen 7
en 8 een lespakket aan over privacy.
Wilt u meer informatie? Kijk voor ons beleidsplan ‘Privacy en veiligheid’ op
www.meerprimair.nl/privacy

