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Jaarlijkse ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Van
de ouderbijdrage worden de extra schoolevenementen
betaald. Het gaat om traditionele / culturele feesten,
sportactiviteiten en excursies georganiseerd door de
ouderraad in samenwerking met de leerkrachten, die het
schooljaar nóg leuker maken. Het geld wordt o.a. besteed
aan:
· Sinterklaas (het bezoek, de cadeaus en het
lekkers)
· Kerst en Pasen (de aankleding van het diner/ontbijt en drinken/lekkers bij de viering)
· Versiering van de aula/school bij verschillende feestelijkheden
· Eten/drinken bij sport- en bosdagen
· Extra (sport- en speel-) materialen voor de klassen
· Afscheid van de groepen 8
· En, niet te vergeten het schoolreisje (de entree, het vervoer en een ijsje)
De begroting van de ouderraad voor het schooljaar 2021-2022 vindt u via de volgende link:
Begroting OR 2021-2022
Afgelopen schooljaar is door de coronamaatregelen het schoolreisje opnieuw niet doorgegaan. Het
geld is gereserveerd voor het schoolreisje voor dit schooljaar. Dit betekent dat voor 2021-2022
wederom twee soorten ouderbijdragen gelden.
De ouderbijdrage bedraagt € 52,50 per kind:
Ø voor alle nieuwe leerlingen;
Ø en voor leerlingen waarvoor de ouderbijdrage per 2019-2020 niet is betaald.
De ouderbijdrage bedraagt slechts € 26,50 per kind:
Ø voor leerlingen waarvoor de volledige ouderbijdrage afgelopen schooljaar is betaald;
Ø en voor leerlingen waarvoor de volledige ouderbijdrage het jaar 2019-2020 is betaald.
Daarnaast vraagt de Medenzeggenschapsraad om een extra vrijwillige bijdrage. De opbrengst zal
in overleg met de leerkrachten o.a. worden besteed aan extra onderwijsmaterialen.
Heeft u meerdere kinderen op de school en/of wilt u ook een vrijwillige bijdrage doen aan de
Medenzeggenschapsraad, dan telt u de bedragen bij elkaar op.
De ouderbijdrage mag worden overgemaakt op NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging
Klimopschool te Hoofddorp o.v.v. van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren).
Indien u niet zeker weet of u voor vorig jaar de bijdrage hebt betaald, kunt u via internet bankieren
bij uw afschrijvingen vanaf 1 september 2019 zoeken op NL81INGB0007744691. Eventueel kunt u

de penningmeester van de OR vragen welk bedrag voor uw kind(eren) van toepassing is (or@bsklimop.nl).
Kunt u de ouderbijdrage niet betalen?
Dan mag u via Stichting Leergeld Haarlemmermeer een aanvraag doen voor een bijdrage in de
kosten, wanneer u voldoet aan de volgende eisen:
·
·
·

u heeft een uitkering, laag inkomen of schulden
u woont in de gemeente Haarlemmermeer
uw kind is tussen de 4 tot 18 jaar oud

Corona en onderwijs
Wij hebben sinds het begin van het schooljaar nog weinig last gehad van Corona op school.
Een aantal ouders is in quarantaine geweest en twee kinderen zijn thuis gebleven omdat zij
positief getest waren.
Dat het toch nog een groot probleem is blijkt wel uit de situaties op andere scholen van Meer
Primair. Deze week zijn er al 10 groepen naar huis gestuurd om in quarantaine te gaan vanwege
een of meerdere leerlingen in de groep die positief zijn getest.
Voor ons, maar ook voor u, een goede reden om zeer voorzichtig te blijven.
Wij hebben daarom ook opnieuw gevraagd aan onze medewerkers om twee keer per week een
zelftest af te nemen om eventuele besmettingen zo snel mogelijk te herkennen en maatregelen te
nemen.
Mensen die gevaccineerd zijn kunnen wel Corona krijgen. Zij worden hier vaak niet ziek van maar
kunnen Corona wel doorgeven.

Jaarplan 2021 – 2022
Naast het verzorgen van zo goed mogelijk onderwijs hebben wij voor het huidige schooljaar
meerdere speerpunten waarvan wij er een aantal met u delen:
• Hoe betrekken wij ouders meer bij de inhoud van het onderwijs. Wij willen ouders laten
weten wat hun kind leert op school.
• Is onze huidige manier van communicatie met ouders voldoende, wat doen we nu en wat
kan beter?
• Wij willen onze leerlingen 21st century skills bijbrengen.
• Wij maken onze leerlingen bewust van een duurzame wereld.
• Wij gaan een leerlingenraad organiseren.
• Wij evalueren de gesprekken met leerlingen; startgesprekken, rapportgesprekken en
ontwikkelingsgesprekken.
• De rekenlessen worden gegeven met Expliciete Directe Instructie.
• De school gebruikt Logo 3000 voor de woordenschatontwikkeling in de groepen 1 t/m 5.
Ouders worden hierbij betrokken.
• We werken samen met partners die het onderwijs aan kinderen verrijken. Hierbij valt te
denken aan musea, kunst- en cultuurinstellingen, banken, de Heimanshof,
verkeersorganisaties e.d.

Trakteren op school
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren op
school.
In verband met Corona moeten traktaties nog
steeds verpakt zijn.
Soms zien wij kinderen met enorme traktaties
naar school komen. Kinderen worden
daarmee overvoerd met snoepgoed. Wij willen
dat niet. Houd traktaties klein en bij voorkeur gezond.

Kantoorstoelen over
Wij hebben nog zes kantoorstoelen over. Drie
met een blauwe zitting en drie met een zwarte
zitting. Zie de foto’s.
U kunt ze gratis komen afhalen. Wie het eerst
komt wie het eerst maalt. Mailt u hiervoor naar
info@bs-klimop.nl
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Annual parental contribution
The parental contribution is very important for a school. The extra school events are paid from the
parental contribution. It concerns traditional / cultural festivals,
sports activities and excursions organized by the parents'
council in collaboration with the teachers, which make the
school year even more fun. The money will be spent on:
· Sinterklaas (the visit, the gifts and the
treats)
· Christmas and Easter (the decoration of dinner/breakfast and
drinks/delicacy during the
celebration)
· Decoration of the auditorium / school at various festivities
· Eating/drinking at sports and forest days
· Extra (sports and play) materials for the classes
Goodbye to the groups 8
· And, not to forget the school trip (entrance, transport and an ice cream)
The budget of the parent council for the 2021-2022 school year can be found via the following link:
Begroting OR 2021-2022
The school trip was canceled again last school year due to the corona measures. The money is
reserved for the school trip for this school year. This means that for 2021-2022, two types of
parental contributions will again apply.
The parental contribution is € 52.50 per child:
Ø for all new students;
Ø and for students for whom the parental contribution has not been paid as of 2019-2020.
The parental contribution is only € 26.50 per child:

Ø for pupils for whom the full parental contribution was paid last school year;
Ø and for students for whom the full parental contribution has been paid for the year 2019-2020.
In addition, the Participation Council asks for an additional voluntary contribution. In consultation
with the teachers, the proceeds will be spent on additional educational materials.
If you have several children at the school and/or you also want to make a voluntary contribution to
the Participation Council, then you add up the amounts.
The parental contribution may be transferred to NL81INGB0007744691 in the name of. Parents
association Klimopschool in Hoofddorp stating: of the first and last name and the group of your
child(ren).
If you are not sure whether you paid the contribution for last year, you can search for your debits
from 1 September 2019 via internet banking on NL81INGB0007744691. If necessary, you can ask
the treasurer of the Works Council which amount applies to your child(ren) (or@bs-klimop.nl).

Are you unable to pay the parental contribution?
Then you can apply for a contribution towards the costs via Stichting Leergeld Haarlemmermeer, if
you meet the following requirements:
you have a benefit, low income or debts
you live in the municipality of Haarlemmermeer
your child is between 4 and 18 years old

Corona and education
Since the beginning of the school year, we have had little trouble with Corona at school.
A number of parents have been quarantined and two children have stayed at home because they
tested positive.
The fact that it is still a major problem is apparent from the situations at other schools of Meer
Primair. This week, 10 groups have already been sent home to quarantine because of one or more
students in the group who tested positive.
For us, but also for you, a good reason to remain very careful.
We have therefore again asked our employees to take a self-test twice a week in order to
recognize possible infections as quickly as possible and to take measures.
People who are vaccinated can get Corona. They often do not get sick from this, but can pass on
Corona.

Annual plan 2021 – 2022
In addition to providing the best possible education, we have several spearheads for the current
school year, some of which we share with you:
• How do we involve parents more in the content of education? We want to let parents know what
their child is learning at school.
• Is our current way of communicating with parents sufficient, what are we doing now and what
could be improved?
• We want to teach our students 21st century skills.
• We make our students aware of a sustainable world.
• We are going to organize a student council.
• We evaluate the conversations with students; start conversations, report conversations and
development conversations.
• The math lessons are given with Expliciete Directe Instructie..
• The school uses Logo 3000for vocabulary development in groups 1 to 5. Parents are involved in
this.
• We work with partners who enrich children's education. This includes museums, art and culture
institutions, banks, the Heimanshof, traffic organizations, etc.

Treat at school
When children have their birthday they
can treat at school.
Due to Corona, treats still have to be
packed.
Sometimes we see children come to
school with huge treats. Children are
thus overfed with sweets. We don't want
that. Keep treats small and preferably healthy.

Office chairs left
We still have six office chairs left. Three with a blue
seat and three with a black seat. See the pictures.
You can pick them up for free. First come, first
served. Mail to info@bs-klimop.nl for this

