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Oudergesprekken
In de week van 11 november zullen de eerste gesprekken plaatsvinden over het
onderwijs aan de kinderen. We vinden het contact met u van groot belang. De
betrokkenheid op elkaar is essentieel. Die
betrokkenheid geeft samenwerking en schouder aan
schouder met elkaar op te trekken. We hebben met
elkaar hetzelfde doel: het welbevinden en de
ontwikkeling van het kind. We vinden het dan ook
belangrijk dat u aanwezig kunt zijn bij de gesprekken.
U ontvangt in de week van 4 november een
uitnodiging voor het gesprek.

Nieuwe betaalwijze vrijwillige ouderbijdrage
Onze school maakt vanaf dit schooljaar gebruik van een nieuw systeem voor de
inning van de vrijwillige ouderbijdrage. Vanaf nu is het doen van betalingen aan
school daardoor een stuk eenvoudiger. Het systeem heet WIS Collect en u kunt
de betaling aan school regelen en later terugvinden. Via e-mail ontvangt u een
link naar uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke pagina vindt u de factuur.

18 okt

Continurooster tot 12.00uur

19 okt

Herfstvakantie
1 week
Staking onderwijs, de school is
gesloten
U wordt door de
groepsleerkracht uitgenodigd
voor een eerste gesprek dit
schooljaar

6 nov
Week
van 11
nov

Techniekles
In alle klassen hebben de kinderen techniekles
gehad. Wetenschap- en techniekonderwijs
houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van
kinderen springlevend. Kinderen oefenen met
vaardigheden als samenwerken, creativiteit
en communiceren, probleemoplossend
vermogen, en zelfstandig en kritisch denken.
Daarnaast is het van belang om kinderen al
jong kennis te laten maken met wetenschap
en technologie om de kans te vergroten dat zij
voor een technische richting kiezen. Techniek
op de basisschool helpt leerlingen om op
jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Op
de volgende pagina ziet u wat foto’s die
genomen zijn tijdens de lessen.

Herfstvakantie
De komende week hebben de kinderen

U kunt op twee manieren betalen:
- direct via iDeal zodra u per e-mail een uitnodiging ontvangen heeft;
- door te kiezen voor een handmatige overboeking op het rekeningnummer
van de school.

herfstvakantie. We wensen iedereen een
prettige vakantie toe. Geniet van elkaar en de
vrije tijd.

U kunt woensdag 23 oktober eerst een introductiemail van Wis Collect
verwachten. Op woensdag 30 oktober ontvangt u een mail met een
betaalverzoek. Ouders die het schoolfonds reeds
hebben betaald, kunnen dat zien via de link die wordt
toegestuurd. U hoeft vanzelfsprekend niet nogmaals te
betalen. Meer informatie over WIS Collect vindt u op
https://wis.nl/ouders.
Hebben wij uw mailadres nog niet in ons bestand? Dan ontvangen wij die graag
spoedig. Cash betalen bij juf Anja kan overigens nog steeds. U kunt ook bij haar
terecht voor een betalingsregeling en al uw andere vragen over het
schoolfonds.
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Techniek op de Klimop

Van de kleuterjuffen
Uitstapjes in de herfstvakantie
De afgelopen weken zijn we in de groepen 1/2 bezig geweest met het thema “ vervoer”.
Hierbij hebben we natuurlijk ook allerlei taal en rekenspelletjes gedaan en veel woorden geleerd.
Om de woorden goed in de woordenschat op te nemen is het belangrijk dat de kinderen dat wat ze in de klas hebben
geleerd ook in het echt kunnen ervaren. En wat is er leuker dan dat in de herfstvakantie met uw kind te doen!
Hierbij wat tips:
 Breng een bezoekje aan het Centraal Station en bekijk de treinen.
 Breng een bezoekje aan de haven, de Wijnhaven of Oude haven, hier liggen aardig wat boten om te bekijken (
of het Maritiem museum)
 Maak een ritje met het openbaar vervoer, de metro, de bus en/of de tram.
Gelukkig wonen wij in Rotterdam en hebben wat dat betreft alles bij de hand en het hoeft niets te kosten.
Na de vakantie beginnen we een nieuw thema waarin ook de herfst aan bod komt .
Het Kralingse bos is behalve in de zomer ook in de herfst heerlijk voor de kinderen om te spelen en te kijken hoe de
natuur in deze periode verandert. Het zou leuk zijn voor de kinderen om wat “ herfstschatten” te zoeken en mee te
nemen voor in de klas; kastanjes, eikels, beukennootjes, helikoptertjes, mooi verkleurde herfstbladeren, het bos ligt er
vol mee. Genoeg leuke dingen te doen als u een vrije dag heeft! En nu maar hopen op mooi, droog weer.
Een hele fijne herfstvakantie!
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