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Kleuterplein krijgt nieuw speeltoestel
Per leerjaar 28 chromebooks beschikbaar
Nieuws van de Ouderraad
Schoolreisje gaat niet door

Kleuterplein krijgt nieuw speeltoestel
In de maand mei wordt er een nieuw speeltoestel geplaatst op het plein van de groepen 1 en 2.
Het nieuwe toestel biedt veel meer uitdaging en beweegmogelijkheden dat het “huisje” dat er nu
staat. Er kunnen ook meer kinderen tegelijk gebruik maken van het toestel.
Met de plaatsing van het toestel wordt een groot deel van het plein onder handen genomen.
Een aantal onderdelen verdwijnen en enkele onderdelen worden verplaatst. Als de toestellen
geplaatst zijn wordt er nog een nieuw verkeersplein aangelegd waar de kleuters verkeerssituaties
kunnen oefenen.

Het huidige huisje en de rode
wipschaap worden definitief
verwijderd. Als er ouders interesse
hebben in deze speelelementen
kunnen zij contact opnemen met
Antoine Peters via info@bs-klimop.nl

Per leerjaar 28 Chromebooks beschikbaar
Met de komst van nog twee karren met in totaal 48 Chromebooks is er vanaf vorige week
voor de leerjaren 3 t/m 8 voor elk leerjaar een kar met Chromebooks beschikbaar. Een

groep kan daardoor nog vaker gebruik maken van deze devices die worden gebruikt bij
taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.
Voor de groepen 1 en 2 verwachten we binnenkort 20 Ipads waarmee de kleuters ICTvaardig kunnen worden.

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
• De ouderraad nog elke 6 weken overlegt om te kijken wat wel door kan gaan
ondanks Corona
• Dat zij alternatieven bedenken om toch nog af en toe leuke, extra, activiteiten voor
de kinderen te organiseren
• Dat zij met Sinterklaas, Kerst en Pasen toch de school hebben versierd zodat de
school er sfeervol uitzag
• Dat zij met Pasen een traktatie hebben verzorgd voor de leerlingen
• Dat drie ouders zich hebben aangemeld voor de Ouderraad en dat dit heel
belangrijk is omdat anders de voortgang van activiteiten in het gedrag komt
• De ouderraad optimistisch is over volgend schooljaar en alweer nadenkt over wat
we dan allemaal weer gaan organiseren zoals schoolreisje, sportdag, kerstdiner,
Sinterklaas, Paasontbijt, school BBQ, afscheid groepen 8, zomerfeest, juffendag,
buitenschoolse sportactiviteiten en het sponsoren van excursies
Het is een moeilijk jaar voor iedereen maar de OR blijft enthousiast en zodra het weer kan
gaat zij weer los.

Schoolreisje gepland op maandag 19 april gaat niet door
In verband met Corona gaat het geplande schoolreisje op maandag 19 april niet door.
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Kindergarten gets new playground equipment
In the month of May, a new playground equipment will be placed on the square of groups
1 and 2.
The new device offers much more challenge and exercise options than the “house” that is
now there. More children can also use the appliance at the same time.
A large part of the square will be taken care of with the installation of the device.
Some parts disappear and some parts are moved. When the devices are in place, a new
roundabout will be constructed where the toddlers can practice traffic situations.

The current house and the red seesaw will be permanently removed. If parents are
interested in these play elements, they can contact Antoine Peters via info@bs-klimop.nl

28 Chromebooks available per grade
With the arrival of two more carts with a total of 48 Chromebooks, a cart with
Chromebooks will be available for each grade from last week for grades 3 to 8. As a result,
a group can make even more use of these devices that are used for language, math,
reading and world orientation.
For groups 1 and 2, we expect 20 iPads to be used by the toddlers to become ICT-skilled
in the near future.

News from the Parent Council
Did you know that:
• The parent council still consults every 6 weeks to see what can continue despite Corona
• That they come up with alternatives to organize fun, extra, activities for the children from
time to time
• That they decorated the school with Sinterklaas, Christmas and Easter so that the school
looked attractive
• That they provided a treat for the students at Easter
• That three parents have registered for the Parents Council and that this is very important
because otherwise the progress of activities will affect the behavior
• The parent council is optimistic about next school year and is already thinking about what
we are going to organize again such as a school trip, sports day, Christmas dinner,
Sinterklaas, Easter breakfast, school BBQ, farewell to groups 8, summer party, teacher
day, extracurricular sports activities and sponsoring excursions
It has been a difficult year for everyone, but the works council remains enthusiastic and as
soon as possible, it will let go again.

School trip planned for Monday April 19 is canceled
Due to Corona, the planned school trip on Monday April 19 is canceled.

