Donderdag 9 januari 2020

Klimophetnieuws

Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 31 januari
Groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij.

Deze week:
 Bezetting team onder druk
 Citotoetsen vanaf maandag 20 januari
 Herinnering ouderbijdrage

Bezetting van het team staat onder druk
Als u deze nieuwsbrief leest zijn er vier medewerkers van de Klimop afwezig in verband
met ziekte. Dat zijn twee leerkrachten en twee ondersteuners. De ouders van de
betreffende groepen zijn hierover geïnformeerd.
Deze week is het gelukt om alle groepen nog te bemannen maar er is geen garantie dat
dit blijft lukken.
Twee dagen lang is er één vervanger gekomen uit de vervangingspool. Deze pool is
echter vrijwel leeg en het is maar zeer de vraag of daar de volgende keer iemand uit
beschikbaar is. Daarnaast heb ik zelf en juffrouw Barbara voor de klas gestaan en komen
parttime leerkrachten extra werken om klassen op te vangen. Het zal telkens weer de
vraag zijn of er een oplossing geboden kan worden.
Daarnaast staat ook de ondersteuning van kleine groepjes leerlingen onder druk omdat de
onderwijsassistenten die dit verzorgen nu voor de klas worden gezet.
Een ernstige situatie die wij niet snel zullen zien veranderen. Wij zullen proberen te
voorkomen dat wij groepen naar huis moeten sturen maar wij kunnen geen garantie geven
dat dit niet gaat gebeuren.
Als er ouders zijn die, tijdelijk, een rol zouden kunnen spelen als vervanger of als
ondersteuner horen wij dat graag. Momenteel is elke hulp gewenst. U kunt hiervoor
contact opnemen met de directie.

Cito toetsen vanaf maandag 20 januari
Vanaf maandag 20 januari worden er in de groepen 2 t/m 8 citotoetsen afgenomen. In de
groepen 2 zijn dat de toetsen Taal en Rekenen voor Kleuters en voor de hogere groepen
zijn dat lees-, spelling-, rekenen en begrijpend lezen toetsen. Het is belangrijk dat alle
kinderen deelnemen aan deze toetsen. Wij verzoeken u daarom dringend om in deze
periode geen afspraken te maken waardoor kinderen niet op school kunnen zijn. Als u
toch een afspraak moet maken met bijvoorbeeld een huisarts vraagt u dan eerst aan de
leerkracht wanneer de toetsen worden afgenomen.
Alvast dank voor uw medewerking.

Vierde herinnering ouderbijdrage 2019-2020
see further for English

Tot nu toe heeft de ouderraad voor 55% van de leerlingen de
ouderbijdrage ontvangen. Dat is onvoldoende om de gewenste
activiteiten te organiseren. Het overgrote deel van de
ouderbijdrage wordt besteed aan het schoolreisje. Het is niet
mogelijk om dit te organiseren als maar een deel van de

ouderbijdrage is betaald. Daarnaast kan het ook niet de bedoeling zijn dat andere ouders het
schoolreisje van uw kind gaan betalen. Daarom hierbij opnieuw het verzoek om zo spoedig
mogelijk de ouderbijdrage te voldoen.
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
Best regards, Treasurer, OR Klimop
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