Donderdag 19 december 2019

Klimophetnieuws
Deze week:
 Juffrouw Maud vertrekt
 Einde aan de feestdagen op school
 Kinderkunstdagen bij Pier K
 Gamma bedankt
 Parkeeroverlast overzijde school
 Schoolapp, facebook, Instagram, website
 Fijne vakantie en een voorspoedig 2020
 Herinnering ouderbijdrage 2019-2020

Data om te onthouden
Vrijdag 20 december
Start kerstvakantie voor alle
leerlingen om 11.45 uur.
De kerstvakantie duurt tot en met
maandag 6 januari.

Juffrouw Maud Friedel gaat ons verlaten
Na de kerstvakantie komt juffrouw Maud niet meer de gymlessen op de Klimop verzorgen. Zij
heeft een nieuwe uitdaging gevonden op basisschool de Caleidoscoop in de wijk Pax. Wij hebben
deze overgang snel kunnen regelen omdat meester Patrick bij toeval ook weer beschikbaar is
vanaf 6 januari.
Wij hebben deze week afscheid genomen van juffrouw Maud en hebben haar bedankt voor haar
enorme inzet voor het bewegingsonderwijs op de Klimop. Wij wensen haar heel veel succes op
haar nieuwe school en zijn blij dat zij bij Meerprimair blijft werken.
Haar vertrek hebben wij opgelost met meester Patrick. Hij gaat vanaf 6 januari 4 dagen per week
de gymnastieklessen verzorgen. Meester Patrick verzorgt de gymnastieklessen al op donderdag
en vrijdag.

Einde aan de feestdagen op school
Met de kerstviering van vanmorgen is er een einde gekomen aan een feestmaand met de Sint en
Kerst. Daar is in alle groepen veel aandacht aan besteed. Wat iedereen opgevallen moet zijn is dat
de school de hele maand er zo gezellig uit heeft gezien. Dat hebben we te danken aan tientallen
ouders die in hun vrije tijd de school eerst in Sinterklaassfeer hebben gebracht en vervolgens,
binnen één dag, in Kerstsfeer.
Namens het team en leerlingen bedank ik al die ouders die hierbij hebben geholpen.

De Kinderkunstdagen bij Pier K!
We nemen afscheid van het jaar 2019 en verwelkomen het nieuwe jaar weer met een creatief feest
in de tweede helft van de kerstvakantie.
De Kinderkunstdagen bij Pier K!
Het thema deze kerstvakantie is: Party 2020!
We gaan Latin & Salsa dansen; we maken feestelijk gebak van klei; bouwen een vrolijke stad van
bamboestokken en ander materiaal; schilderen een feestelijk schilderij; maken muziek in een
partyband….en nog veel meer.
Doe je met ons mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp
2 en 3 januari 2020
10:00-16:00 uur
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch)
of € 47,00 voor 2 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via
023 5669565
of via: info@pier-k.nl

Gamma bedankt
De OR heeft dit jaar geregeld dat alle kerstbomen in nieuwe kerstboomtassen kunnen worden
opgeborgen in plaats van in oude dozen en vuilniszakken. De tassen zijn bij de Gamma in
Hoofdorp aangeschaft voor bijna de helft van de oorspronkelijke prijs. De Gamma vond het een
mooie kerstgedachte om op deze manier onze school te sponsoren.

Parkeeroverlast aan overzijde
van de school
Tegenover de school, aan de Nijverheidsstraat,
parkeren ouders regelmatig kort hun auto om
vervolgens met de kinderen over te steken en naar
school te gaan.
Daar is een aantal parkeervakken waar gebruik van
gemaakt kan worden. Echter, hoor ik van bewoners en de bedrijven die daar beneden zitten, dat er
ook geparkeerd wordt op de stoep en direct voor de pui van de bedrijven die daar zitten. Dat kan
echt niet. U wordt dringend verzocht hier rekening mee te houden. Om de hoek, in de Draverslaan,
is vaak voldoende plek om te parkeren.

Schoolapp, Facebook, Instagram, website
Op onze sociale media accounts tonen we foto's van kinderen waarvan de ouders toestemming
hebben gegeven middels het toestemmingsformulier dat in schooljaar 2018-2019 aan alle ouders
is meegegeven. Ieder jaar herinneren we ouders middels de nieuwsbrief eraan dat ze hun
toestemming mogen wijzigen. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@bs-klimop.nl. Onze
administratie zal dit dan in het digitale dossier wijzigen en de wijziging doorgeven aan de
leerkracht. Ouders kunnen kiezen tussen wel of geen toestemming geven. Bij geen toestemming
worden de foto's nergens in geplaatst. Ook niet in de besloten schoolapp.
Mocht er van onze kant een keer een vergissing zijn gemaakt dan waarderen wij het enorm als dat
wordt gemeld zodat we een aanpassing kunnen maken en onze collega's erop kunnen
attenderen.

Fijne vakantie en een voorspoedig 2020
Het team van de Klimop wenst u fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2020.
Wij hebben een mooi jaar gehad met u en uw kind(eren).
Wij hopen u allemaal weer gezond en uitgerust terug te zien op dinsdag 7 januari.

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

Ouderbijdrage Extra vrijwillige ouderbijdrage
€52,50
€105,00

€20,00
€40,00

€157,50

3 kinderen
En zo verder

€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
Best regards, Treasurer, OR Klimop

€52,50
€105,00
€157,50

€20,00
€40,00
€60,00

