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Inzamelactie voor Oekraïne 
 
De 30-jarige Haarlemse kapper Anna Roelofs-Ivanchenko verhuisde op haar 
14e van Oekraïne naar Nederland. Ze heeft echter ook nog de nodige 
banden met moederland Oekraïne en ook een deel van haar familie woont er 
nog. Ze besloot om het door oorlog getroffen land te helpen en een 
inzamelingsactie te starten. U kunt over deze actie al eerder gehoord 

hebben, want door het grote succes is er aandacht aan besteed door Eva Jinek, in de Telegraaf, 
de NOS en RTL Nieuws. 
 
Maar nog altijd heeft Anna heel hard bepaalde spullen nodig. Wij willen als school heel graag een 
bijdrage hieraan leveren om de mensen in Oekraïne te helpen. We denken dat het inzamelen van 
spullen voor onze leerlingen heel tastbaar en concreet is. Anna zorgt voor het vervoer naar de 
grensgebieden. 
 
Na persoonlijk overleg met Anna weten we aan welke producten specifiek behoefte is. In verband 
met het vervoer worden er soms ‘eisen’ gesteld aan de verpakking. Graag alleen ongeopende 
verpakkingen. Het merk van de producten is absoluut niet belangrijk. 
 
Voeding: 

- Babyvoeding (formula); alleen in kartonnen verpakking 
- Voedsel uit blik (bonen, soep, erwten, mais etc.) 
- Liga’s 
- Knijpfruit 
- Drinkpap 
- Opvolgmelk 
- Pap 
- Oploskoffie 
- Thee 
- (Ontbijt)-crackers 
- Zoet beleg (pindakaas, chocopasta) 
- fruitdrank 

 

Verzorgings- en medische producten: 
- luiers 
- verzorgings-/lotiondoekjes 
- tandenborstels en tandpasta 
- maandverband 
- tampons 
- Zeep (alleen harde zeep, niet vloeibaar) 
- Kinder-paracetamol 

Data om te onthouden 
Inzamelactie Oekraïne tot en 
met 18 maart  
Vanaf 21 maart 
oudergesprekken groepen 1 
t/m 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Steriele wond-gaasjes 
- Betadine 
- Ontsmettings-alcohol 
- Pleisters 
- Paracetamol 
- Hoestdrank 
- Verbanddoos/1e hulp set 
- Verkoudheidsbalsem 
- Wc-papier 
- Vitamines 

 
Overige: 

- Spenen en flesjes 
- Vuilniszakken 
- Harde plastic bekers en bestek 
- Lucifers 
- Isolatiematjes 
- Dekens 
- Slaapzakken 

 
Wij willen u vragen om de producten zoveel als mogelijk in dozen aan te leveren. Wij zullen het 
voor Anna sorteren en dan kunnen we die dozen weer goed gebruiken. 
 
Inleverdatum: uiterlijk vrijdag 18 maart om 13.00 uur 
U kunt uw spullen of doos op het podium in de aula zetten. 
 
Alvast enorm veel dank voor uw medewerking! Fijn dat we als school op deze manier iets kunnen 
betekenen. 
 
Team Klimop 
 
Heeft u nog vragen? Mail dan naar k.beijer@bs-klimop.nl 

 

Nieuws uit de leerlingenraad! 
 
Dit schooljaar zijn we op de Klimop gestart met de leerlingenraad. We hebben al best wat gedaan 
en besproken: 
-De groepen 5 t/m 8 hebben allemaal een ideeën-bus in de klas waar alle kinderen ideeën in 
kunnen doen. Het lid van de leerlingenraad van die klas bespreekt deze ideeën met de klas en 
neemt maximaal 3 ideeën mee naar de vergadering. De groepen 1 t/m 4 hebben een centrale 
ideeën-bus, die staat in de aula. Een van de leden van de leerlingenraad zorgt ervoor dat de 
ideeën die hierin zitten, besproken worden. Een van de ideeën is dat de kinderen graag kunstgras 
op het voetbalveld zouden willen. De leerlingenraad gaat uitzoeken of dat mogelijk is.  
-De voorzitters van de leerlingenraad maken de agenda voor elke vergadering en er wordt ook 
genotuleerd.  
-Twee leerlingen van de raad zijn meegelopen door de wijk met iemand van de gemeente en 
meester Antoine. Zij mochten aangeven wat zij onveilige verkeerssituaties vinden rondom school. 
Dit hebben zij eerst in de klassen besproken. 
-Een deel van de leerlingenraad is in gesprek gegaan over wat zij zoeken in een nieuwe directeur 
en deze opmerkingen zijn meegenomen in de vacaturetekst.  
-De Ouderraad heeft de leerlingenraad gevraag naar input over nieuwe ideeën voor een 
schoolreisje. Zij hebben dit in de klassen gesproken en de ideeën zijn naar de OR gegaan.  
Een ander idee wat in de leerlingenraad besproken is, is het “Vriendenbankje” 
 
Wat is het vriendenbankje? 



Het vriendenbankje (het wordt misschien nog een andere naam) is een bankje waar op je kunt 
zitten als je niemand hebt om mee te spelen. Wanneer je hierop gaat zitten weten andere kinderen 
dat je alleen bent en een speelmaatje zoekt. 
 
Waarom willen we het maken? 
We willen het maken om te zorgen dat er minder kinderen zich alleen of eenzaam voelen. We 
willen het op het grote plein neerzetten. Misschien is het ook leuk voor op het kleuterplein, maar 
dan hebben we er 2 nodig.  
 
Wat vragen we aan de (groot)ouders? 
Zou iemand voor ons dit (stevige) bankje kunnen maken? Of sponsoren? OF heeft iemand een 
bankje dat opgeknapt kan worden? We kunnen het eventueel zelf wel schilderen. Kent u iemand 
die handig is of bent u zelf handig laat het dan weten en stuur een mail naar k.beijer@bs-klimop.nl 
Alvast heel veel dank, we zouden er enorm blij mee zijn. 
Namens de leerlingenraad, 
Layla, Celina en Lisa 
 

Resultaten  Let’s do it Kids 
13.277 stuks zwerfafval zijn er ingezameld bij de 
verschillende zwerfafvalexpedities. 
Afgelopen woensdag was het dan zover. De hele 
school ging aan de slag met afval. De groepen 1 
t/m 3 kregen een les en theatervoorstelling over 
afval en de overige groepen kregen zelfs twee 
lessen en gingen vervolgens afval inzamelen in de 
buurt. 
In de omgeving van de school werden 13.277 
stuks afval van de straat gehaald en in 
vuilniszakken afgevoerd. 
Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid. We hopen 

bij de kinderen een stukje bewustzijn te hebben gecreëerd.  
U heeft als ouder daar een enorme voorbeeldrol in. Hoe 
eenvoudig is het om afval even in je zak te bewaren totdat je 
thuis bent of het in de daarvoor bestemde bakken te 
deponeren. 

Wij willen dit project eens in 
de twee herhalen om het zo 
levend maar ook interessant 
te houden voor onze 
leerlingen. 
Dit staat los van het 
gescheiden afval inzamelen 
wat we al weer voor het 
derde jaar doen en het, per 
groep, een rondje over ons 
eigen terrein lopen om 
zwerfafval op te ruimen. 
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Fundraiser for Ukraine 
 

The 30-year-old Haarlem hairdresser Anna Roelofs-Ivanchenko moved from 
Ukraine to the Netherlands when she was 14. However, she also has the 
necessary ties with the motherland Ukraine and part of her family still lives 
there. She decided to help the war-stricken country and start a fundraiser. 
You may have heard about this promotion before, because due to its great 

success, it has been covered by Eva Jinek, in the Telegraaf, the NOS and RTL Nieuws. 
 
But Anna still desperately needs certain things. As a school, we would very much like to contribute 
to this to help the people in Ukraine. We think that collecting things for our students is very tangible 
and concrete. Anna takes care of transport to the border areas. 
 
After personal consultation with Anna, we know which products are specifically required. In 
connection with transport, 'requirements' are sometimes imposed on the packaging. Please only 
unopened packaging. The brand of the products is absolutely not important. 
 
Nutrition: 
- Baby food (formula); only in cardboard packaging 
Canned food (beans, soup, peas, corn, etc.) 
- Leagues 
- Squeeze fruit 
- Drinking porridge 
- Follow-on milk 
- Porridge 
- Instant coffee 
- Tea 
- (Breakfast) crackers 
- Sweet toppings (peanut butter, chocolate spread) 
- fruit drink 
 
Care and medical products: 
- diapers 
- care/lotion wipes 
- toothbrushes and toothpaste 
- sanitary napkin 
- tampons 
- Soap (hard soap only, not liquid) 
- Children's paracetamol 
- Sterile wound gauze 
- Betadine 
- rubbing alcohol 
- Band aids 
- Paracetamol 
- cough syrup 
- First aid kit/1st aid kit 
- Cold Balm 
- Toilet paper 
- Vitamins 
 
Other: 



- Teats and bottles 
- Garbage bags 
- Hard plastic cups and cutlery 
- Matches 
- Insulation mats 
- Blankets 
- Sleeping bags 
 
We would like to ask you to deliver the products in boxes as much as possible. We will sort it for 
Anna and then we can put those boxes to good use again. 
 
Submission date: no later than Friday 18 March at 13.00 
You can put your stuff or box on the stage in the auditorium. 
 
Many thanks in advance for your cooperation! It's great that we as a school can mean something in 
this way. 
 
Team Klimop 
 
Do you have any questions? Mail to k.beijer@bs-klimop.nl 
 

News from the student council! 
 
This school year we started the student council at De Klimop. We have already done and 
discussed quite a bit: 
-Groups 5 to 8 all have an idea box in the classroom where all children can put ideas in. The 
student council member for that class discusses these ideas with the class and brings up to 3 
ideas to the meeting. Groups 1 to 4 have a central idea box, which is located in the auditorium. 
One of the members of the student council ensures that the ideas contained herein are discussed. 
One of the ideas is that the children would like to have artificial grass on the football field. The 
student council will investigate whether this is possible. 
-The presidents of the student council prepare the agenda for each meeting and minutes are also 
taken. 
-Two students of the council walked through the neighborhood with someone from the municipality 
and master Antoine. They were allowed to indicate what they consider unsafe traffic situations 
around school. They discussed this in class first. 
-Part of the student council has discussed what they are looking for in a new director and these 
comments have been included in the vacancy text. 
-The Parents' Council has asked the student council for input on new ideas for a school trip. They 
have discussed this in the classes and the ideas have gone to the Works Council. 
Another idea that has been discussed in the student council is the "Friends Bench". 
 
What is the friend bench? 
The Friend Bench (it might be renamed yet) is a bench you can sit on when you don't have anyone 
to play with. When you sit on it, other children will know that you are alone and are looking for a 
playmate. 
 
Why do we want to make it? 
We want to make it to make sure that fewer children feel alone or lonely. We want to put it on the 
main square. Maybe it's also nice for the kindergarten, but then we need 2 of them. 
 
What do we ask the (grand)parents? 
Could someone make this (sturdy) bench for us? Or sponsor? OR does anyone have a bench that 
can be refurbished? We can also paint it ourselves. Do you know someone who is handy or are 
you handy yourself, please let us know and send an email to k.beijer@bs-klimop.nl 
Many thanks in advance, we would be very happy with it. 



On behalf of the student council, 
Layla, Celina and Lisa 
 

Results Let's do it Kids 
13,277 pieces of litter were collected during the various litter 
expeditions. 
Last Wednesday it was time. The whole school got to work with 
waste. Groups 1 to 3 received a lesson and theater performance 
about waste and the other groups even received two lessons and 
then went to collect waste in the neighborhood. 
In the vicinity of the school, 13,277 pieces of waste were 
removed from the street and disposed of in garbage bags. 
That is an unimaginable 
amount. We hope to have 

created some awareness among the children. 
As a parent you have an enormous role to play in this. How 
easy is it to keep waste in your bag until you get home or 
put it in the appropriate bins. 

We want to repeat this 
project every two to keep it 
alive but also interesting for 
our students. 
This is separate from the 
separate collection of 
waste, which we are 
already doing for the third 
year, and walking around 
our own site per group to 
clear up litter. 


