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Nieuwsbrief augustus 2018
Beste ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u heel veel informatie.
Wij stellen het zeer op prijs als u alles zorgvuldig doorleest.
Daarnaast krijgt u invulbladen, die we graag zo spoedig mogelijk weer terugzien.
Bovendien treft u eenmalig een informatieboekje aan. Het eerste gedeelte is vooral gevuld
met praktische punten (Welkom op Klimop), het tweede deel is onze schoolgids.
Op het moment dat de website vernieuwd is, zullen beide documenten ook daar weer terug te
vinden zijn.
Bijeenkomst Aanzet voor peuterouders
Op maandag 3 september zal de eerste bijeenkomst voor peuterouders plaatsvinden.
De startbijeenkomst is een kennismaking en de strippenkaart wordt door Bahar uitgelegd en
uitgedeeld ( 8.30-9.30 uur)
Ouderhulp gevraagd
Bij de nieuwsbrief treft u bladen aan, waarop u kunt aangeven of u op school wilt helpen.
We zijn nu vooral op zoek naar (veel) ouders voor de sportdag, maar u zult meer
mogelijkheden aantreffen. Een heel enkele keer kan het gebeuren dat bij bepaalde activiteiten
helaas te weinig OR-leden aanwezig kunnen zijn. Graag wil ik van u weten of u eventueel als
reserve opgeroepen kunt worden. Als dat het geval is kunt u dit invullen.
Luizencontrole
Op de maandagmiddagen na vakanties worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen. Het
liefst zien we de kinderen op die dagen zonder staartjes/vlechten en zonder gel in het haar.
Hiervoor zijn we hard op zoek naar ouders, die willen helpen controleren !
Kennismakingsactiviteiten
Op dinsdagavond 4 september (vanaf 19.00 uur) en woensdagmiddag 5 september (vanaf
12.10 uur) gaan we “speeddaten”. U moet zich hiervoor uiterlijk woensdag aanstaande
opgeven, zodat wij een rooster kunnen maken. U krijgt het aan u toebedeelde tijdstip
donderdag aanstaande (of uiterlijk vrijdag) te horen.
Bij de speeddate krijgt u 5 minuten de tijd om over uw kind te praten met de leerkracht(en).
Het is dus niet de bedoeling dat de leerkracht over uw kind vertelt, maar de ouder vertelt!
De speeddate is in principe bedoeld voor alle ouders, u hoeft zich echter niet verplicht te
voelen. Het is ook heel goed mogelijk dat u voor één kind uit uw gezin komt, omdat het
andere kind bij een bekende leerkracht zit en er niets bijzonders gebeurd is de laatste twee
maanden. Het is niet de bedoeling dat uw kind bij dit gesprekje aanwezig is.

Alles wat vermeld is bij de inschrijving en bij de eventuele overdracht van een vorige school is
uiteraard bij de leerkrachten bekend. U kunt iets vertellen over hobby’s, zoals sport of het
bespelen van een muziekinstrument. Ook kunt u vertellen welke dingen uw kind erg
interesseren. Of mogelijk heeft u handige tips over uw kind?
De sportdag
Wij houden op woensdag 19 september onze jaarlijkse sportdag. We organiseren deze dag in
samenwerking met vrijwilligers van Fortuna. Het veld waar we sporten ligt bij de Polderpoort
in de Broekpolder. We verwachten de kinderen bij het sportveld om 8.45 uur.
Het is het handigst als u ze zelf kunt brengen en halen.
We gaan er vanuit dat ouders, die hun kind niet kunnen brengen of halen, dit zelf met andere
ouders proberen te regelen. Dit geldt ook voor kinderen die bij de B.S.O. starten !
De groepsleerkracht wordt graag op de hoogte gehouden van gemaakte afspraken, zodat wij
in geval van nood nog iets kunnen regelen.
De ochtend is afgelopen rond 12.00 uur. De kinderen kunnen bij het sportveld opgehaald
worden. De kinderen hoeven niets mee te nemen. De school zorgt voor versnaperingen.
Bij deze activiteit hebben we veel helpende ouders nodig. U begeleidt een groepje kinderen of
staat bij een sportonderdeel. Het is kort dag, dus zien we heel graag aanmeldingen om te
helpen zo spoedig mogelijk terug op school ! Aanmelden kan met het strookje. Soms komen
aanmeldingen (te) laat binnen. Als de organisatie dan alle hulpplekken bezet heeft, kunt u
helaas niet meer ingedeeld worden.
De NIO toets
Op maandag 10 september zullen de leerlingen van groep 8 meedoen aan het NIO-onderzoek.
De ouders van deze leerlingen krijgen hier apart bericht over.
Algemene ouderavond en informatie in de groepen
Begin volgende week krijgt uw kind de uitnodiging voor de algemene ouderavond op
donderdag 20 september mee naar huis. Bij de uitnodiging treft u de jaarverslagen van MR
en OR en het financieel jaarverslag aan.
Op dezelfde avond zullen de leerkrachten u, in de klas van uw kind, informatie geven over de
groep, het onderwijs van het komende jaar, de regels enz. U kunt op deze manier
kennismaken met de leerkrachten en desgewenst vragen stellen.
De schoolfotograaf
Onze schoolfotograaf heeft de afgelopen twee maanden bijna alle dagen in het ziekenhuis
gelegen. We zijn blij dat hij inmiddels weer thuis is. Langzaamaan zal hij zijn werkzaamheden
weer oppakken. Heeft u hem gemaild met klachten of andere vragen, dan kunt u nu weer een
antwoord verwachten. Wordt niet alles opgelost, dan hoor ik dat graag.
12 september stakingsdag Zeeland en Zuid-Holland
Al eerder is dit aangekondigd en nu weten we zeker dat de stakingsdag definitief doorgaat
op woensdag 12 september. Onze provincie is de laatste in de hele reeks.
We zijn erg blij met wat inmiddels bereikt is; zo hebben we dankzij de gelden voor de
werkdrukverlaging juf Erika weer als onderwijsassistente parttime in dienst kunnen nemen.
Toch zouden we graag zien dat ons mooie beroep nog aantrekkelijker wordt voor jongvolwassenen en zij-instromers. Het blijkt nu al voor veel besturen lastig om alle vacatures te
vervullen.
U kunt er vanuit gaan dat alle collega’s van Klimop meestaken. Dat betekent dat de school op
woensdag 12 september gesloten is.

Handig om te weten/doen :
- U kunt voor de kinderen een schoolmelkabonnement afspreken. De kinderen krijgen
deze melk rond 10.30 uur te drinken. De eerste twee dagen na een vakantie levert de
leverancier géén schoolmelk. Vanaf dit jaar is het alleen mogelijk om halfvolle melk te
laten drinken.
- De bidons zijn helaas nog niet geleverd. U kunt zelf flesjes of bidons water meegeven.
Ook kinderen zonder flesje op school zullen uiteraard water aangeboden krijgen.
- Iedere nieuwsbrief wordt ook altijd op onze website geplaatst ( www.obs-klimop.nl)
- Geeft u sloffen of slippers mee aan uw kind uit groep 3 t/ 8?
- Zijn er problemen, heeft u vragen of feedback voor ons? Schroom niet en maak een
afspraak met de leerkracht of met mij (Patries Otten).
Belangrijke data augustus / september :
Week 1:

28 -08

start muziekimpuls
de eerste week geen gym

Week 2:

03 -09
04 -09
05 -09
07 -09

eerste keer schoolzwemmen gr 5 (andere tijd!), eerste gymles gr 7
eerste bijeenkomst van Aanzet voor peuterouders
vanaf 19.00 uur speeddate
start godsdienstonderwijs / vanaf 12.10 uur speeddate
eerste gymles gr 4, 6 en 8 in de zaal

Week 3:

10 -09
12 -09
14 -09

eerste gymles gr 5, NIO-toets in gr. 8
stakingsdag, Klimop is gesloten
eerste gymles gr 3 in de zaal

Week 4:

17 -09
19 -09
20 -09

zwemmen gr 5
sportdag
algemene ouderavond en informatie in de groepen

Bijlagen bij deze nieuwsbrief (* = niet voor de ouders van peuters):
Voor alle oudsten van het gezin :
 Welkom op Klimop / schoolwijzer
 Formulier ouderhulp *
 Formulier speeddaten *
 Formulier gegevens adres, telefoonnummers e.d. *
 Formulier toestemming privacywetgeving (AVG)
Voor





bepaalde groepen:
Formulier vervoer na gym (leerlingen groep 3 en 4 ) *
Formulier toestemming mobiele telefoons (leerlingen groep 5 t/m 8) *
Formulier zelfstandig fietsen gym (leerlingen groep 6 t/m 8) *
Aankondiging afname NIO-onderzoek (leerlingen groep 8) *

Met vriendelijke groet,
Patries Otten

