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Blij dat je op tijd bent
Te laatkomers!!!
Er komen nog steeds heel veel kinderen ’s morgens te
laat op school. De juf of meester wil om 8.30 uur met de
les beginnen en dat lukt nu niet want kinderen die te laat komen zorgen voor
onrust in de klas. De laatkomers missen belangrijke minuten van ons onderwijs.
Structureel te laat komen, heeft consequenties en het valt onder ongeoorloofd
verzuim. Ongeoorloofd verzuim is de afwezigheid van een leerling die
leerplichtig is zonder dat er overleg is geweest over de afwezigheid en waarvoor
geen toestemming is verleend. Dat is; te laat op school komen, naar huis gaan
voordat de school is afgelopen, dagdelen of dagen niet op school komen zonder
dat de ouders of verzorgers de school informeren. Wij melden het
ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.
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Schoolfotograaf
De foto’s zijn vanaf 9 oktober te bewonderen
op de website van de fotograaf:
www.Foto.VormGeGeven.nl.
De inlogcode staat op het kaartje wat uw kind
heeft gekregen op de dag dat de foto’s zijn
gemaakt. Veel kijkplezier!!

Gratis les Nederlandse taal
Binnenkort starten we met taalles voor ouders
van kinderen van basisschool de Klimop (ook

De leerplichtambtenaar heeft inmiddels aangekondigd om ’s morgens
onverwachts controle uit te komen oefenen bij de deur. Wij vragen u dan ook
om ervoor te zorgen dat uw kind om 8.30 uur binnen is. U wilt toch immers, net
als wij, dat uw kind op tijd in de klas is en maximaal kan profiteren van het
onderwijs? Mocht uw kind toch om de één of andere reden te laat zijn, geef
hem/haar dan een briefje mee of laat het ons weten d.m.v. een telefoontje.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!!

voor de peutergroepen). Deze cursus wordt
aan de overkant van de school gegeven
tijdens schooluren en deelname is gratis. Er
zijn nog een aantal plaatsen vrij. De
taalcursus gaat over:
- Hoe u beter Nederlands leert lezen, spreken
en begrijpen;
- Hoe u een gesprek kunt voeren over uw

Staking
De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het basis- en voortgezet
onderwijs op tot een staking op
woensdag 6 november. Het team
van De Klimop geeft daar gehoor
aan. Dat betekent dat de school
die dag is gesloten. We willen u
vragen om zelf uw kind(eren) op
te vangen. Als dit lastig is, kunt u wellicht met andere ouders een oplossing
bedenken. Wij hopen op uw begrip en uw steun voor de staking.
https://www.aob.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-de-staking-op6-november/

kind met bijvoorbeeld de juf of meester;
- Hoe u uw kind kunt helpen bij het leren.
De cursus duurt 12 weken (geen les tijdens
de vakantie). U krijgt 1x per week 3 uur les,
op een nog te bepalen ochtend van 09.00 12.00 uur.
Wilt u meedoen? Dan kunt u dit melden bij
Martha onze medewerkster
ouderbetrokkenheid. Maandag en dinsdag is
zij aanwezig in het kantoortje tegenover het
peuterlokaal. Bij voldoende aanmeldingen
start de cursus na de herfstvakantie.

Nog 1 weekje en dan is het alweer
……..vakantie!
Let op: uw kind is vrijdag 18 oktober om
12.00uur vrij.
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