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Water afgesloten
Vandaag kregen we bericht van PWN (drinkwatervoorziening), dat in
verband met werkzaamheden morgenochtend het water van de Klimop
wordt afgesloten.
Wij zijn onaangenaam verrast door dit late bericht.
Het betekent dat we de handen zullen reiningen met handgel. Deze
hebben wij gelukkig nog ruim voldoende op voorraad.
Voor het doorspoelen van de toiletten vragen wij u om uw kind morgenochtend een flesje
water (of twee) mee te geven.
Als het goed is worden de werkzaamheden rond 11 uur afgerond.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Actie voor Oekraïne succesvol
De afgelopen weken heeft u massaal geholpen
bij het inzamelen van spullen voor Oekraïne.
Leerlingen van groep 8 hebben juffrouw Karen
geholpen bij het laden van haar busje. Het was
zoveel dat er maar net genoeg plaats was in de
auto.
Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage.

Start project wereldgodsdiensten: de Islam
In het kader van het project wereldgodsdiensten starten we volgende week in school met
het project Islam.
Dit project maakt onderdeel uit van een 4-jarige cyclus waarbij we elk jaar een belangrijke
wereldgodsdienst onder de aandacht brengen van onze leerlingen.

Drie jaar geleden zijn wij gestart met het Jodendom. Tijdens de Corona periode hebben
we geen project gedaan. Nu is de Islam aan de beurt, volgend jaar het Christendom en het
jaar daarna zijn het Hindoeïsme en Boeddhisme samen aan de beurt.
Kinderen krijgen deze wereldgodsdiensten aangeboden in de groepen 1 t/m 4 en daarna
nogmaals in de groepen 5 t/m 8. Uiteraard worden de lessen aangepast aan de leeftijd
van de leerlingen.
Het doel is om informatie te delen met de kinderen om hen op die manier kennis maar ook
begrip en respect bij te brengen voor verschillende godsdiensten.

Hartelijk dank voor uw extra ouderbijdrage
De ouderraad vraagt jaarlijks een ouderbijdrage aan u. Daarnaast vraagt zij ook een extra,
vrijwillige bijdrage, die de school kan gebruiken om extra leermiddelen aan te schaffen die
de school niet kan bekostigen uit de reguliere middelen.
In het schooljaar 2019/2020 heeft u daarvoor een bedrag van € 3026,20 gegeven.
Wij hebben dit geld o.a. gebruikt om voor alle groepen
aanschouwelijk rekenmateriaal te kopen. Dat is
materiaal waarmee we de rekenlessen interessanter
kunnen maken maar ook extra ondersteuning kunnen
bieden aan leerlingen die rekenen moeilijk vinden. Voor
hen is aanschouwelijk en tastbaar materiaal heel erg
belangrijk.
Daarnaast hebben wij een kleine,
mobiele geluidsinstallatie aangeschaft
die eenvoudig te vervoeren is en die, bijvoorbeeld, meester Patrick
regelmatig gebruikt bij zijn gymnastieklessen.
Voor de bibliotheek hebben wij enkele tientallen nieuwe boeken
aanschaffen.
Hiervoor vragen wij ook aan de kinderen welke boeken zij graag in de
bibliotheek willen hebben.
Namens het team en de leerlingen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wie kan helpen met een vriendenbankje
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd vermeld, zouden wij als leerlingenraad heel graag
een vriendenbankje op het schoolplein krijgen. Een bankje waar je even op kunt gaan
zitten als je niemand hebt om mee te spelen, zodat andere kinderen je kunnen komen
ophalen om met hun mee te doen.
Naar aanleiding van onze vorige bericht heeft zich helaas niemand gemeld. We hebben
daarna contact gezocht met het NOVA-college, maar zij hebben helaas geen ruimte in hun
lesprogramma om het voor ons te maken. Dus vandaar nogmaals onze oproep:
Is er misschien een handige (groot-)ouder die voor ons een stevig bankje in elkaar kan
zetten? Natuurlijk willen we het zelf met plezier schilderen. En er is ook al een papa die
heeft aangeboden om het materiaal deels te sponsoren. Dus nu hebben we alleen nog
twee rechterhanden nodig!
Wie zou ons willen helpen???? Stuur uw reactie naar info@bs-klimop.nl
Alvast heel hartelijk bedankt,
De Leerlingenraad

Op dinsdag 21 april is er weer een schoolreisje! Daarvoor
hebben wij uw ouderbijdrage heel hard nodig.
Denkt u aan de Ouderbijdrage?
NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging Klimopschool
o.v.v. Voornaam Achternaam Groep
Klik hier voor meer informatie over de Oudervereniging, de
Ouderraad en de Ouderbijdrage.

Schoolvoetbaltoernooi 2022 begonnen
Gisteren is het schoolvoetbaltoernooi voor alle scholen uit de Haarlemmermeer weer
begonnen. De Klimop neemt deel met 10 teams. Gisteren waren de meisjes groep 3/4
jongens groep 7/8 team 1 en team 2 aan de beurt. Trots kunnen wij u vertellen dat de
meisjes groep 3/4 de 1e prijs hebben kunnen bemachtigen. De jongens groep 7/8 team 1
zijn 2e in hun poule geworden en de jongens groep 7/8 team 2 zijn 1e in hun poule
geworden ( hierdoor spelen zei op 20 April de finale).
Een mooie prestatie van deze teams.
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Water shut off
Today we received a message from PWN (drinking water supply), that
the water of the Klimop will be closed tomorrow morning due to work.
We are unpleasantly surprised by this late message.
It means we will clean the hands with hand gel. Fortunately, we still have
plenty of these in stock.
For flushing the toilets, we ask you to give your child a bottle of water (or two) in the morning.
If all goes well, the work will be completed around 11 a.m.
Thank you in advance for your cooperation.

Action for Ukraine successful
Over the past few weeks you have helped
massively in collecting items for Ukraine. Grade
8 students helped Miss Karen load her van. It
was so much that there was only just enough
room in the car.
Thank you all very much for your contribution.

Start project world religions: Islam
As part of the world religions project, we will start the Islam project in school next week.
This project is part of a 4-year cycle in which we bring an important world religion to the
attention of our students every year.
Three years ago we started with Judaism. During the Corona period we did not do a
project. Now it is Islam's turn, next year Christianity and the year after that Hinduism and
Buddhism will be together at turn.
Children are offered these world religions in groups 1 to 4 and then again in groups 5 to 8.
Naturally, the lessons are adapted to the age of the students.
The aim is to share information with the children in order to teach them knowledge but also
understanding and respect for different religions.

Thank you for your extra parental contribution
The Parents' Council annually asks you for a parental
contribution. In addition, it also asks for an extra, voluntary
contribution, which the school can use to purchase additional
learning materials that the school cannot afford from the
regular resources.
In the 2019/2020 school year you gave an amount of €
3026.20 for this.

We have used this money, among other things, to buy graphical calculation material for all
groups. This is material with which we can make math lessons
more interesting, but also offer extra support to students who find
math difficult. Visual and tangible material is very important to them.
In addition, we have purchased a small, mobile sound system that
is easy to transport and which, for example, Master Patrick uses
regularly in his gymnastics classes.
We have purchased several dozen new books for the library.
We also ask the children which books they would like to have in the
library.
On behalf of the team and the students, thank you very much for your contribution.

Who can help with a friend bench
As mentioned in the previous newsletter, we as a student council would very much like to
have a friends bench in the schoolyard. A bench that you can sit on when you don't have
anyone to play with, so other kids can pick you up and join them.
Unfortunately, no one has come forward as a result of our previous message. We then
contacted the NOVA college, but unfortunately they don't have room in their curriculum to
make it for us. Hence our appeal again:
Is there perhaps a handy (grand) parent who can put together a sturdy bench for us? Of
course we want to paint it ourselves with pleasure. And there is also a daddy who has
offered to partly sponsor the material. So now all we need is two right hands!
Who would like to help us???? Send your reaction to info@bs-klimop.nl
Thank you very much in advance,
Student counsel

There will be another school trip on Tuesday 21 April! We really
need your parental contribution for this.
Are you thinking about the Parental Contribution?

NL81INGB0007744691 in the name of Oudervereniging
Klimopschool
with reference to First name Last name Group
Click hier for more information about the Parents' Association, the
Parents' Council and the Parental Contribution..

School football tournament 2022 started
Yesterday the school footballtournament for all schools from the Haarlemmermeer started
again. De Klimop participates with 10 teams. Yesterday it was the girls group 3/4 boys
group 7/8 team 1 and team 2's turn. We are proud to tell you that the girls group 3/4 were
able to get the 1st prize. The boys group 7/8 team 1 became 2nd in their group and the
boys group 7/8 team 2 became 1st in their group (playing said the final day on April 20).
A great performance from these teams.

