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Nieuwsbrief oktober 2018
Belangrijke mededelingen van de TSO (het overblijven)
 Klimop houdt zich aan het voedingsbeleid dat door stichting Wijzer is uitgezet op de
TSO en BSO. Dat betekent dat we naast brood ook bijv. crackers en beschuit
aanbieden. Langzamerhand waren er steeds meer kinderen die hun maag vulden met
alleen crackers. We hebben nu afgesproken dat ze per lunch twee crackers en een
beschuit mogen eten. Er is namelijk altijd voldoende brood aanwezig.
 Wilt u uw kind incidenteel over laten blijven, dan moet dat altijd gemeld zijn. U kunt de
voicemail inspreken of appen. Het liefst een paar dagen van te voren. Soms worden
kinderen niet aangemeld, soms vrij laat. Dat kan betekenen dat er opeens onverwacht
15 kinderen meer op school eten. Op het laatste moment is er dan geen extra
begeleiding meer te vinden. In geval van nood kan het uiteraard nog op de dag zelf.
De sportdag
We hebben weer een heel gezellige, sportieve en zonnige sportdag gehad. De foto’s staan
inmiddels op de website. U kunt zelf foto’s downloaden en opslaan op uw computer.
De website
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vernieuwen van de website, de informatie op de
website is verouderd. Mede daarom heeft u de schoolgids en “Welkom op Klimop” aan het
begin van het schooljaar ontvangen.
De disco
Onze jaarlijkse discoavond staat gepland op donderdag 11 oktober. Wij verwachten alle
onderbouwkinderen van groep 1 t/m 4 om 18.30 uur op school. Deze kinderen kunnen om
19.30 uur weer opgehaald worden. Ouders, die binnen een kijkje willen nemen, zijn om
19.20 uur van harte welkom.
De kinderen van groep 5 t/m 8 verwachten wij om 19.45 uur. Eindtijd van hun disco is
21.00 uur. Ook hier kunnen ouders even binnenlopen om 20.50 uur.
Wij verwachten alle kinderen op school deze avond! Het is een verkleedfeest voor de
kinderen. Thema is “verkleed als persoon uit je favoriete boek”.
Activiteiten Kinderboekenweek, thema “Vriendschap”
Alle dans- en gymlessen staan in het teken van vriendschap.
Woensdag 3-10
Opening Kinderboekenweek op het plein om 8.45 - 9.00 uur, ouders kunnen blijven kijken.
Donderdag 4-10
De kinderen mogen hun dierenvriendjes (knuffel) meenemen naar school.

Vrijdag 5-10
8.45 – 9.00 uur : er wordt door iedere leerkracht in een andere groep voorgelezen.
In gr. 1 juf Nadia, gr. 1/2 meester Chiel, gr. 3 juf Marije, gr. 4 juf Wilma, gr. 5/7 meester
Abdel, gr. 6 juf Astrid en gr. 7/8 juf Joyce.
Dinsdag 9-10
De kinderboekenschrijver Arend van Dam bezoekt Klimop.
Donderdag 11-10
14.30-15.30 uur voorleeswedstrijd in de hal van de school met groep 3 t/m 8.
18.30-19.30 uur disco voor groep 1 t/m 4
19.45-21.00 uur disco voor groep 5 t/m 8
Vrijdag 12-10 Kinderboekenmarkt in de hal van school
13.00 uur markt open.
13.00-14.00 uur : peuters en leerlingen groep 1 t/m 4 mogen een kijkje nemen met ouders.
13.00-15.30 uur : markt geopend voor volwassenen/buurtgenoten.
15.15 uur: ouders mogen in de klas komen kijken naar werkjes over de Kinderboekenweek.
Aansluitend kan men naar de Kinderboekenmarkt tot 16.30 uur.
Bezoek tentoonstelling “Wiskids”
Op maandagochtend 15 oktober zullen de leerlingen van groep 5, 6 en 7 een bezoek brengen
aan de tentoonstelling “Wiskids”. Er is gratis busvervoer aangeboden, we weten echter
momenteel nog niet of onze aanvraag gehonoreerd is. U krijgt hier meer informatie over
(via klasbord) zodra het vervoer bekend is.
Weetjes
 Wij zijn dit schooljaar gestopt met het gebruik van de luizenzakken. Op Klimop hebben
we gelukkig nauwelijks last van luizen. Blijkbaar lopen luizen toch niet zomaar over van
jas tot jas. Bovendien werden de zakken door sommige leerlingen ook als extra
opslagruimte gebruikt.
 We zijn ook gestopt met het niveaulezen in de oude vorm. Dat betekent niet dat we
niet meer in groepjes op niveau lezen. Er worden echter geen ouders meer ingezet.
De meeste hulp zal van oudere leerlingen in de vorm van duo-lezen komen.
 De sponsorloop houden we dit jaar niet in oktober, maar zal voortaan plaatsvinden op
de Koningsspelendag.
 Klimop is een van de 3008 scholen, die mogen meedoen met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Hierover meer in de nieuwsbrief van november.
 De rapport/adviesgesprekken van groep 8 zullen gehouden worden in de week van 5
t/m 9 november. Er komt t.z.t. een aparte brief voor ouders van groep 8-leerlingen.
Data oktober :
03-10
8.45 uur : opening Kinderboekenweek op het plein
04-10
knuffels mee naar school
05-10
8.45 uur : voorlezen door andere juf of meester
09-10
11-10
12-10

bezoek kinderboekenschrijver Arend van Dam
voorleeswedstrijd en disco-avond
kinderboekenmarkt , van 13.00 tot 16.30 uur

15-10

bezoek tentoonstelling “Wiskids” groep 5, 6 en 7

22 t/m 26

herfstvakantie

Met vriendelijke groet, Patries Otten

