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Samen leren
informatieochtend
Maandag 7 oktober is er bij ons op school een informatie bijeenkomst
over samen leren. Samen leren is voor ouders van kinderen uit groep 1
tot en met 4 die vragen hebben over de schoolontwikkeling van hun
kinderen. Vragen zoals:
*Mijn kind kan nog niet goed rekenen, hoe kan ik helpen?
*Mijn kind is nog niet zo goed met taal, maar ik kan zelf ook niet zo goed
Nederlands, wat kan ik thuis doen?
*Mijn kind luistert niet goed naar mij, wat kan ik hier aan doen?
Wanneer
: Maandag 7 oktober 2019
Tijd
: 8:30 uur tot 9:30 uur
De koffie en thee staat klaar.
Vriendelijke groet, Martha van Wijhe van Ooijen (Ouderconsulent)
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Studiedag leerlingen
zijn vrij
Kinderboekenweek
Continurooster tot
12.00uur
Herfstvakantie
1 week

Studiedag
Morgen is er een studiedag en
dat betekent dat uw kind(eren)

Dag van de leraar

vrij zijn..

Op 5 oktober is het de dag van de leraar. De Dag van de Leraar is een
speciale dag om waardering te tonen voor onderwijzend personeel. De
dag wordt wereldwijd gevierd in zo'n 88 landen. Op deze dag wordt
naast de waardering ook aandacht besteed aan het onderwijs als
belangrijke factor in de maatschappij. Het is voor De Klimop het
moment om het onderwijzend personeel een bedankje te geven en
leraren en leraressen in het zonnetje
te zetten. De schoolleiding heeft een
gedicht
voorgedragen
en
de
leerkrachten hebben een cadeautje
(met een dikke knuffel) gekregen.
Wellicht zien de kinderen ook kans om
thuis een mooie tekening te maken
voor hun eigen juf of meester en deze
maandag te geven. Een stukje
waardering voor het harde werken,
iedere dag opnieuw.

De leerkrachten gaan samen met
collega’s van andere scholen in
gesprek over onderwijs. De
Klimop is een school onder
stichting BOOR en wij
ontmoeten onze BOOR collega’s
uit de regio NoordOost
Rotterdam.
We gaan met elkaar en van
elkaar leren. We kijken uit naar
een inspirerende dag.
Waarom nou precies morgen?
De dag sluit naadloos aan op de
dag van de leraar (5 oktober)!

Rembrandtstraat 27 - 3035LL Rotterdam

