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10 sept
18.3020.00uur
18-20 sept

Informatieavond

Wat fijn dat we de kinderen weer allemaal op onze school mogen
begroeten. Na een lange vakantie hebben ze hopelijk weer zin in
onderwijs. Wij hebben daar zeker zin in en zijn gestart met een aantal
nieuwe collega’s die we graag aan u voorstellen:

26 sept

Schoolfotograaf

2 okt17 okt
18 okt

Kinderboekenweek

Groep 8
Christie Hofmeester start fulltime in groep 8. Na de herfstvakantie zal zij
4 dagen werken en is juf Thea er op maandag voor de kinderen.

19 okt

20190902

We zijn gestart!

Even kennismaken... Ik heet (juf) Christie en ga komend
schooljaar lesgeven aan groep 8 op De Klimop. Samen
met juf Thea wil ik de kinderen van groep 8 goed
voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Als aan het
eind van het schooljaar iedereen met plezier terug kijkt
op dit jaar het een mooi, passend advies, ben ik heel
tevreden. Afgelopen jaar had ik ook al groep 8, maar dan
nog in "020". Deze zomer ben ik verhuisd vanuit Amsterdam en ik voel
me al helemaal thuis in "010". Wat een geweldige stad is Rotterdam! Ik
kijk ernaar uit om de kinderen, ouders, collega's en de buurt van De
Klimop te leren kennen. Vrijdag voor kamp afspreken: prima voor mij!

Kamp groep 8

Continurooster tot
12.00uur
Herfstvakantie
1 week

Start schooldag
Wij willen dagelijks met ons
onderwijs starten om 08.30 uur.
Om 08.20 uur opent Gladys,
onze conciërge, de hoofdingang.
Wat opvalt is dat een aantal
leerlingen nog na 08.30 uur de
school betreden. Dat vinden wij
niet wenselijk. Om die reden
vragen wij u om de starttijd
scherp te hebben en ervoor te
zorgen dat leerlingen op tijd op
school zijn.

Groep 6
Annemarie Mertens start per 1 oktober in groep 6. Tot die tijd neemt juf
Philippine met veel plezier de vervanging op zich.
Ik heet Annemarie Mertens en word dit schooljaar juf van groep 6. Ik sta
al ruim 30 jaar met veel plezier voor de klas. Omdat ik met mijn gezin
een paar jaar geleden verhuisd ben naar Rotterdam, was ik op zoek naar
een nieuwe school. Op de eerste dag dat ik binnen
stapte bij obs “de Klimop” zag ik leuke gezellige juffen
en meesters maar vooral ook vrolijke kinderen. Door
die fijne sfeer wilde ik dan ook graag op deze school
komen werken. Tot 1 oktober ben ik er elke woensdag,
daarna sta ik de hele week voor de klas. Het is mogelijk om op de
woensdagen na schooltijd kennis te maken met mij. Vindt u dat leuk,
dan bent u van harte welkom.

Schooltijden
De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 08.30 – 15.00 uur
Woensdag van 08.30-12.30 uur
Pauzetijden staan verderop in
de nieuwsbrief opgenomen.
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Gym vakleerkracht
Chukri Jahjah is aangenomen om de gymlessen te gaan verzorgen. Hij start aan het
einde van de eerste schoolweek. Op donderdag 5 september komt hij zich voorstellen
in de klas.
Allergieën
We hebben in een aantal klassen te maken met leerlingen die een allergie hebben.
Dat betekent dat we met elkaar speciale zorg hebben om die leerlingen en rekening
moeten houden met deze leerlingen. De groepsleerkracht kan u hiervan op de hoogte
stellen. Op die wijze kunnen medeleerlingen en ook u rekening houden met deze
leerlingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een passende traktatie.
Persoonlijke spullen
School neemt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke spullen zoals
bijvoorbeeld mobieltjes, sieraden, brillen en beugels. We willen u vragen om uw kind
alleen een mobiel mee te geven als dat echt noodzakelijk is. We wensen dan een
verklaring van ouders. Het mobieltje wordt afgegeven aan de leerkracht. Dan is de
leerkracht nog steeds niet verantwoordelijk. Onder schooltijd In de school mag een
mobiel niet aan en we vinden mobieltjes niet wenselijk op het schoolplein. Indien de
kinderen de regels niet volgen, zullen we het mobieltje innemen. Tijdens de gym mag
de bril niet worden gedragen. Indien uw zoon of dochter de bril ophoudt, is dat voor
eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de gym kunnen spullen worden afgegeven in
bewaring bij de gymdocent. School is niet verantwoordelijk voor die spullen.
Gymles en zwemlesrooster
Gymles

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3,4,5,6,7,7-8 en 8
1-2a en b
3,4,5,6,7,7-8 en 8
1-2a en b,3,4,7,7-8 en 8

Zwemles

Vrijdag oneven weken

5 en 6

Lunchpauze en Sporttalent
Alle kinderen hebben 45 minuten pauze. Wij werken sinds vorig schooljaar samen
met sportkrachten van Sporttalent. Zij verzorgen tussen de middag het programma
voor kinderen die overblijven. Daarvoor is een inschrijving nodig. De groepen 5, 7-8
en 8 hebben een sportieve pauze tussen 11.30 uur en 12.15 uur. Alle kinderen, ook
de kinderen die thuis eten, worden om 12.15 uur in de klas verwacht. De groepen 12 a en b, 2,3,4,6,en 7 hebben een sportieve pauze van 12.15 tot 13.00 uur. Om 13.00
uur starten we weer met het onderwijs. Wij hebben een grote
wens tijdens het buitenspel van 11.30 tot 13.00 uur GEEN andere
volwassenen dan de begeleiders op het schoolplein te hebben. U
zult dat ongetwijfeld begrijpen.

Fijn schooljaar toegewenst!
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