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Belangrijke data

5 en 7
februari

Voorlichting VO op
school voor groep 8 ,
aanvang 19.00uur
Groep 8 bezoekt de
scholenmarkt
Voortgangsgesprekken
op afspraak

18 februari

Informatieavond

22 februari

Studiedag team,
leerlingen vrij

25 feb. t/m 1
mrt 2019

Voorjaarsvakantie

22 januari
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24 januari
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Burgemeester
Burgemeester Aboutaleb heeft een bezoek gebracht aan onze
school. Het bezoek vond plaats naar aanleiding van een onderzoek
over “Wijk en veiligheid” dat in onze school heeft
plaatsgevonden. Het team van onderzoekers heeft onderzoek
gedaan naar de meldingsbereidheid van bewoners na bijvoorbeeld
diefstal of criminele activiteiten. Uit dit onderzoek is onder
andere gebleken dat ouders van onze school behoefte hadden om
hun veiligheidsbeleving te delen met de burgemeester. Om die
reden hebben we de burgemeester uitgenodigd en we vonden het
bijzonder dat de burgemeester de tijd nam om met ons in gesprek
te gaan. De burgemeester vond het enorm bel angrijk om bij ons
langs te komen en hij had zelfs zijn ambtsketen (ketting)
omgedaan voor de gelegenheid.
Amal en Hajar uit groep 8 hebben de burgemeester hartelijk
ontvangen en rondgeleid door de school. Vervolgens is de raad
van kinderen met burgemeester Aboutaleb in gesprek gegaan. De
raad bestond uit een afvaardiging van kinderen uit alle groepen,
te weten:
Groep 1-2 Khadija en Rayhana, 3a Yvaleisah, 3b Samta, 4 Amir, 5
Shevany, 6a Michal, 6b Kaoutar, 7
Hamza, 7-8 Suvi en uit groep 8
Mohammed. Het verslag van het
gesprek tussen de burgemeester en de
kinderen ontvangt u als bijlage.

Foto doorloopdag

Op de foto ziet u onze leerlingenraad
samen met de bovenschools directeur
Door Faber en de adviseur
Onderwijskwaliteit Lorenzo Zarkovic.

Informatieavond
Graag organiseren wij twee momenten
voor ouders in de komende periode. Het
eerste moment is een algemene
informatieavond voor alle ouders op
maandag 18 februari. Wij willen u die
avond graag informeren over de
voortgang van alle ontwikkelingen die
zijn ingezet en met u het lerarentekort
bespreken. U ontvangt binnenkort meer
informatie en een uitnodiging. Zet u de
datum en tijd, voor die avond alvast in
uw agenda?

Niet alle kinderen staan op
de foto, we missen de
kinderen uit de groepen 1,2
en
3
i.v.m.
gym
en
buitenspel.
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Het tweede informatiemoment is een
moment bij uw kind(eren) in de klas. De
leerkrachten zullen u binnenkort
uitnodigen voor dat speciale moment.
Doel is u te informeren per klas over de
wijze en methode waarop wij met de
kinderen in hun eigen groep werken.
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Schoolfonds
We hebben nog lang niet al het
schoolfonds binnen en vragen u, i.v.m.
de schoolreisjes die geboekt moeten
worden, hieraan te denken. Het bedrag
is €45,-- (het mag natuurlijk in
gedeelten) en kunt u overmaken naar
rekening: NL74 INGB 0005 5808 44
t.n.v. Oudercommissie de Klimop

Groep 3a en 3b
Gaan naar Blijdorp
Groep 3a gaat vrijdag 25 januari en
groep 3b gaat donderdag 24 januari
naar Blijdorp. De les heet ‘Knoken en
knekels’. De kinderen moeten die dag
eten en drinken meenemen voor de
lunch. We worden door een bus
opgehaald en weer teruggebracht. We
vertrekken om 8.45uur en zijn om
ongeveer 15.00uur weer terug op
school. De kinderen zijn dan gewoon om
15.30uur uit.

Daar was hij weer op de klimop voor de tweede keer
Ahmed Aboutaleb. Wat was het leuk en spannend en
vooral gezellig. Hij kwam voor ons om te weten wat
goed is en anders kan. Maar het was heel interessant.
We hebben geleerd over heel veel dingen. Hier zijn er
een paar voorbeelden : ik geef geen wildplassers boete, ik
kijk en vraag eerst na of degene misschien dronken is of
dat hij een handicap heeft, dat kan alle maal. Hij zij
ook om een brug te herstellen die kapot is en een snelweg
te bouwen, kortom een hele boel. Di t is het verslag van
Mohammed (groep 8) en Kaoutar (groep 6)
Op 14 januari 2019 kwam de burgemeester van
Rotterdam. Er waren negen kinderen uitgekozen
om vragen te stellen aan d e burgemeester. Iedere
klas mocht een vraag bedenken over de
veiligheid van het Oude Noorden. Waarom dat
onderwerp? Omdat het de laatste tijd niet zo
goed gaat met de veiligheid in Rotterdam (het
Oude Noorden). We vertelden dat de veiligheid
van het sc hoolplein niet zo veilig is. En sprak en
wij daar over. De burgemeester gaf ook goed
antwoord.
Wij vonden het heel leuk om de bu rgemeester te
ontmoeten. Het was ook een eer om hem te
spreken. Wij vonden het spannend en soms
grappig. Wij vonden het een leuke dag om
en dat we onze mening mochte n uiten.
Verslag van Suvi (groep 7 -8)en Michal (groep 6)

Groep 8
Op dinsdag 22 januari is er een
voorlichtingsbijeenkomst op school die
gaat over de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs. Hiervoor zijn
ouders en leerlingen uit groep 8 van
harte voor uitgenodigd. Alle leerlingen
hebben inmiddels via een brief de
uitnodiging ontvangen. Op donderdag
24 januari brengen de leerlingen van
groep 8 een bezoek aan de
scholenmarkt Voortgezet Onderwijs.

Tekening van Shevany
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