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

Inzamelactie voor Oekraïne
U kunt nog tot vrijdagmiddag spullen inleveren voor de vluchtelingen uit
Oekraïne. Maandag gaat juffrouw Karen Beijer de spullen naar Haarlem
brengen.
Wat is er nodig:
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
- 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
sorteren en dan kunnen we die dozen weer goed gebruiken.
U kunt uw spullen of doos op het podium in de aula zetten.

Nieuws van de Ouderraad
Eindelijk weer op schoolreisje en kamp!
Vanwege de maatregelen hebben we de afgelopen twee jaar helaas geen schoolreisje kunnen
organiseren. Om die reden hadden we de leerlingenraad gevraagd om mee te denken voor
eventuele alternatieven. Bedankt voor alle ideeën.
Met alle versoepelingen mogen we gelukkig wel weer met de groepen op pad. De bussen zijn dan
ook alvast gereserveerd voor dinsdag 19 april.
De kleuters blijven op school met circus Kristal. De groepen 3 en 4 mogen naar Linnaeushof en de
groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell.
De organisatie van het kamp voor de groepen 8 is ook in volle gang.
Wilt u zelf graag de Ouderraad helpen bij de organisatie van activiteiten, heeft u opmerkingen of
nieuwe ideeën, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar OR@bs-klimop.nl.

Hoe maakt u gebruik van de tussenschoolse opvang?
Beste ouder, verzorger,
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het ouderportaal voor de TSO op de Klimop.
U leest in deze brief wat er voor u verandert.
Maakt u al gebruik van ons ouderportaal?
Als u ook een andere vorm van opvang gebruikt bij HappyKids, bent u al bekend met ons digitale
ouderportaal, Konnect.
Bij de ouders die al BSO afnemen, zal de TSO plaatsing worden toegevoegd.
U dient vanaf 28 februari zelf uw kind toe te voegen in het ouderportaal op de dagen dat u van de
TSO gebruik wilt maken.
U vraagt eigenlijk een extra dag aan, zoals u dat ook voor de BSO kunt doen. Het verschil is wel,
dat een TSO aanmelding altijd automatisch wordt goedgekeurd.
Maakt u nog geen gebruik van ons ouderportaal?
Als u nog geen inloggegevens hebt ontvangen omdat u alleen gebruik maakt van TSO opvang via
HappyKids, dan ontvangt u binnenkort een mail met uw persoonlijke gegevens om in te loggen.
U dient vanaf 28 februari zelf uw kind toe te voegen in het ouderportaal op de dagen dat u van de
TSO gebruik wilt maken.
Een TSO aanmelding wordt altijd automatisch goedgekeurd.
De OuderApp is te downloaden in de Google Play Store (voor Android) en in de
App Store (voor iOS). Als u de app heeft geïnstalleerd kunt u inloggen met de
gegevens die u per e-mail heeft ontvangen. Het ouderportaal kunt u ook bereiken
via de browser op de computer of tablet. Onze URL is
‘mijnhappykids.ouderportaal.nl’. Bij het onderdeel ‘Agenda’ kunt u de ingeplande
dagen van uw kind(eren) zien en veranderingen in de planning doorgeven, zoals
een dag aanvragen of afwezig melden.

Voor een handleiding van de app klik op: TSO aanmelden; uitleg met foto’s
Het is niet meer de bedoeling dat kinderen zonder aanmelding vooraf gebruik maken van de TSO.
Uiteraard zullen wij hier de eerste periode coulant mee omgaan en u hieraan helpen herinneren.
Voor vragen over de TSO kunt u terecht bij Sandy Martens, smartens@happykids.nl of
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Darja Melis (projectmanager)
dmelis@happykids.nl

Wij blijven ons verbazen
Iedereen wil toch dat zijn of haar kinderen veilig naar school kunnen gaan. Dat
vraagt iets van elke verkeersdeelnemer in de omgeving van de school.
Wat geheel logisch lijkt is dat men parkeert in de daarvoor bestemde vakken
op een manier die daarbij hoort. Toch is dat niet altijd het geval. Zie bijgaande
foto.
Blijft u gerust foto’s sturen van ongewenste, onveilige en gevaarlijke situaties.
Ik hoop dat het ouders aan het denken zet en dat zij hun verkeersgedrag aanpassen zodat de
leerlingen en u veilig naar school kunnen.
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Fundraiser for Ukraine
You can hand in things for the refugees from Ukraine until Friday
afternoon. On Monday Miss Karen Beijer will bring the things to
Haarlem.
What is needed:
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 and
then we can put those boxes to good use again.
You can put your stuff or box on the stage in the auditorium.

News from the Parent Council
Finally back on a school trip and camp!
Unfortunately, due to the measures, we have not been able to organize a school trip in the past
two years. That is why we asked the student council to think about possible alternatives. Thanks
for all the ideas.
Fortunately, with all the relaxation, we can go out with the groups again. The buses are therefore
already reserved for Tuesday 19 April.
The toddlers stay at school with circus Kristal. Groups 3 and 4 are allowed to go to Linnaeushof
and groups 5, 6 and 7 to Duinrell.
The organization of the camp for the groups 8 is also in full swing.
If you would like to help the Parent Council organize activities, or if you have any comments or new
ideas, please contact us by sending an email to OR@bs-klimop.nl.

How do you use the after school care?
Dear Parent, Caregiver,
From the spring break we started with the parent portal for the TSO on the Klimop.
In this letter you can read what will change for you.
Are you already using our parent portal?
If you also use another form of childcare at HappyKids, you are already familiar with our digital
parent portal, Konnect.
The TSO placement will be added to parents who already purchase BSO.
You must add your child to the parent portal from 28 February on the days you want to use the
TSO.
You actually request an extra day, just like you can do for the BSO. The difference is that a TSO
registration is always automatically approved.

Are you not using our parent portal yet?
If you have not yet received login details because you only use TSO childcare via HappyKids, you
will shortly receive an email with your personal details to log in.
You must add your child to the parent portal from 28 February on the days you want to use the
TSO.
A TSO application is always automatically approved.
The OuderApp can be downloaded in the Google Play Store (for Android) and in
the App Store (for iOS). Once you have installed the app, you can log in with the
data you received by email. You can also reach the parent portal via the browser on
your computer or tablet. Our URL is 'mijnhappykids.ouderportaal.nl'. In the 'Agenda'
section you can see the planned days of your child(ren) and report changes in the
planning, such as requesting a day or reporting absent.
For a manual of the app click on: TSO aanmelden; uitleg met foto’s
It is no longer the intention that children use the TSO without prior registration. Of course we will
deal with this leniently during the first period and remind you of this.
For questions about the TSO, please contact Sandy Martens, smartens@happykids.nl or the
undersigned.
Yours sincerely,
Darja Melis (project manager)
dmelis@happykids.nl
We continue to be amazed
Everyone wants their children to go to school safely. This demands
something from every road user in the vicinity of the school.
What seems completely logical is that people park in the designated
spaces in a way that is appropriate. However, that is not always the
case. See attached photo.
Please feel free to continue sending photos of unwanted, unsafe and
dangerous situations. I hope it makes parents think and that they adjust
their traffic behavior so that the students and you can go to school
safely.

