Donderdag 12 maart 2020

Data om te onthouden
Woensdagmorgen 18 maart
Open podium groepen 1/2C,
1/2 E, 4A, 6A en 8A

Klimophetnieuws
Deze week:
Project wereldgodsdiensten; de Islam
Wie heeft er Paastakken voor de Klimop?
De ouderraad is op zoek naar U!!!
Landelijke opschoondag
Voorlopig geen kledinginzameling
Gescheiden afvalinzameling vanaf maart
Tevredenheidspeiling ouders

Vanaf maandag 23 maart
oudergesprekken. Heeft u al
ingeschreven?

Project wereldgodsdiensten: de Islam
Net als vorig jaar organiseert onze school een themaperiode over de wereldgodsdiensten.
Dit jaar zal de Islam centraal staan. De themaperiode start op maandag 11 mei en eindigt
op woensdag 27 mei. Een aantal leerkrachten is inmiddels bezig met de voorbereidingen
voor dit project.
Echter is geen van de leerkrachten islamitisch en dus geen ervaringsdeskundige. We zijn
daarom op zoek naar een paar enthousiaste ouders die mee willen denken over de
invulling van dit thema. Wat zou de kinderen aanspreken? Wat is haalbaar en passend
binnen deze godsdienst? Waar moeten we aan denken en wat mag absoluut niet
ontbreken? Wat is een leuke (lekkere?) manier om het project af te sluiten? Lijkt het u
leuk om met ons mee te denken (en eventueel mee te helpen), stuur dan een reactie naar
info@bs-klimop.nl . Heeft u tips of suggesties voor de themaperiode, dan kunt u deze ook
naar ons mailen.
We hopen er met elkaar een interessant, leerzaam en verbindend project van te maken en
kijken uit naar uw reacties,
De projectgroep wereldgodsdiensten

Wie kan ons helpen aan Paastakken?
Om de school in Paassfeer te brengen zijn wij op zoek
naar Paastakken. Wie kan ons hieraan helpen? Heeft u
thuis een boom die toch gesnoeid moet worden breng dan
de takken naar school. Graag vooral even bellen, 0235613216 of een mailtje naar info@bs-klimop.nl

Organisatie talent!
Beste ouders/verzorgers,
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden
welke het leuk vinden om betrokken te zijn bij
het organiseren van verschillende schoolactiviteiten, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst en Pasen.

Lijkt jou het leuk om hier deel uit te maken en ben je in de gelegenheid om 6 tot 8x per
jaar op een woensdagavond een vergadering bij te wonen, in staat om samen met andere
OR leden een commissie te organiseren en zou je graag actief je steentje willen bijdragen
aan onze school.. dan zoeken wij JOU!
Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben jij iemand die een groep kan
begeleiden, vergaderingen kan voorbereiden maar vooral plezier krijgt van leuke en goed
georganiseerde activiteiten op school? Laat het ons dan weten!
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kan dat natuurlijk. We nemen
dan alle tijd om vragen te beantwoorden.
Reacties kunnen naar: jennifer.springintveld@gmail.com

De wijkraad organiseert ook dit jaar de Wijk Opschoondag!
Op 21 maart a.s. organiseert de wijkraad, met
hulp en medewerking van het NMCX, de Heemtuin
“De Heimanshof” en de basisschool “Klimop”, de
Opschoondag 2020 in Hoofddorp-Oost.
Bij de Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 beginnen
we om 13.00 uur met een kopje koffie/thee en
limonade. En natuurlijk met het uitdelen van de
grijpers, handschoenen, vuilniszakken en gele
hesjes.
Ieder kan daarmee de omgeving van de eigen woning vrij maken van zwerfafval, of een
ruim gebied daaromheen. Wees vooral met kinderen voorzichtig bij oversteken of bij het
oprapen van ‘gevaarlijk’ afval.
Voor alle plekken in de wijk geldt: Hoe schoner het is, hoe veiliger, tevredener, positiever
en socialer mensen zich voelen. Dat is een goede reden om eens stevig de bezem door de
buurt te halen.
Meedoen aan de Opschoondag is een laagdrempelige manier om maatschappelijk
verantwoord mee te doen, maar helpt ook de band tussen jou en je medebewoners van
deze wijk te versterken. Samen met buren, vrienden en kinderen zwerfafval opruimen is
een leuke manier om je omgeving schoon te maken.
Als bewoner geef je een krachtig voorbeeld. Laat dus zien dat je je inzet voor een schone
buurt, en inspireer op die manier anderen om hetzelfde te doen. Want hoe meer mensen
zin hebben om de volgende keer wéér mee te doen hoe gezelliger de opschoonactie.
POLITIE:
In verband met een stijgend aantal inbraken rond onze wijk wordt ons gevraagd om bij
het opschonen te letten op vreemde zaken als ‘verstopt gereedschap’ of vermoedelijk
gestolen buit tussen struiken of andere plekken. (Niet aankomen 0900 8844 bellen)
Het programma voor de dag is als volgt:
13.00 uur Ontvangst met koffie, thee of limonade en uitdelen van de hulpmiddelen.
Daarna kunt u direct aan de slag gaan in het door u gekozen deel van de wijk. Is uw
vuilniszak vol, dan kunt u hem inleveren bij de Heimanshof en eventueel met een nieuwe
vuilniszak verder gaan waar u bent gebleven.
16.00 uur Inleveren van alle vuilniszakken en einde van de opschoondag.
U wordt dan uitgenodigd om nog te blijven voor een kopje soep en een broodje.

Let voor het laatste nieuws en mededelingen op:
www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost.nl
Deze activiteit van de Wijkraad is tot stand gekomen met ondersteuning van het Natuuren Milieu Centrum (NMCX) en een lekkere gezonde attentie van de VOMAR

Voorlopig geen kledinginzameling
In verband met een probleem met de personele bezetting bij onze kleding inzamelaar zal
er voorlopig geen kleding ingezameld worden. Als er een nieuwe datum bekend is zullen
wij u dat laten weten.

Gescheiden afvalinzameling gestart
Vanaf begin maart zamelen wij het afval gescheiden in. Daar wordt door de kinderen heel
enthousiast aan meegewerkt. De hoeveelheid restafval is in twee weken tijd al met zo’n
40% verminderd.
Daar zijn we heel blij mee. Een aantal kinderen neemt nog steeds drinkpakjes mee naar
school. Wij hebben u verzocht dit niet meer te doen. Deze overgang is waarschijnlijk even
wennen maar wij verzoeken u dringend uw kind geen pakjes meer mee geven maar het
drinken in een beker mee naar school te geven.

Tevredenheidspeiling ouders
Woensdag 26 februari heeft u de oudertevredenheidspeiling ontvangen voor uw kind.
Inmiddels hebben wij ruim 60% van de uitgereikte formulieren teruggekregen waarvoor
onze hartelijke dank. Ik heb beloofd bij 70% response alle leerlingen te trakteren.
Als u het formulier nog niet heeft ingeleverd vraag ik u dat zo snel mogelijk te doen. Uw
mening vinden wij belangrijk.

