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Herinnering schoolfonds

1 april

Beste ouders/verzorgers,
We hebben nog niet van iedereen het schoolfonds binnen.
U kunt ook in termijnen betalen contant op school of overmaken op rekening:
Oudercommissie de Klimop
Rek.nr. NL 74 INGB 0005 5808 44

2 april

Uitnodiging

4 april

Hierbij nodigen wij u uit voor een
informatieochtend over talentontwikkeling.
Onder het genot van een kopje koffie of thee,
zal één van de tutoren samen met Juf Tamara u
informeren over de talentontwikkeling op onze
school. Wij hebben gemerkt dat veel ouders
vragen hebben over de talentontwikkeling op
school en daarom zal er tijdens deze ochtend
ruimte zijn voor het stellen van vragen aan één van de tutoren en de
begeleider van talentontwikkeling (Juf Tamara). Wij hopen u allen te
ontmoeten op vrijdag 29 maart om 8:30 uur. (Beneden in het lokaal naast de
ingang). Met vriendelijke groeten, Martha, Nezahat, Tamara en Lisanne

Peuterspeelzaal nieuws

6 april
8 april
18 april

Schooltandarts
Informatie
talentontwikkeling
08.30uur
Openlesmoment
13.00-13.30 uur groep 5
13.30-14.00 uur groep 4
14.00-14.30 uur groep 7
15.00-15.30 uur groep 8
Openlesmoment
08.30-09.00 uur groep 3
14.30-15.00 uur groep 6a
15.00-15.30 uur groep 6b
Openlesmoment
08.30 uur-09.00 uur beide
kleutergroepen
15.00-15.30 uur groep 7-8
Kidsrun (info bij meester
Twan)
Voorlichting lezen
08.30uur
Continurooster, de
leerlingen zijn om 14.00
uur uit

Schooltandarts

Na vier mooie jaren gaat juf Bianca stoppen met werken op onze
peuterspeelzaal. Juf Bianca start per 1 april op haar nieuwe locatie. Wij
bedanken juf Bianca voor de mooie en waardevolle jaren en wensen haar veel
succes toe. De ouders die juf Bianca kennen, kunnen vrijdag 29 maart om
11:00 uur of om 15:00 uur afscheid komen nemen. Groet van Juf Carla van de
peuterspeelzaal

Op 25 maart is de schooltandarts bij
ons op school. Bijgaand ontvangt u een
tweetal documenten met adviezen.
Mocht uw kind nog niet ingeschreven
zijn dan kunt u bij Anja (administratie)
een inschrijfformulier komen halen.

Leerling en tevredenheid

Luizen

De resultaten uit de leerling tevredenheids-peiling zijn zeer positief te noemen.
Overall geven de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 ons een hoger
rapportcijfer. Dat is natuurlijk fantastisch. We gaan 1 item verder onderzoeken.
Leerlingen geven aan dat ze zich op andere plekken dan de school minder
veilig voelen. We zullen in de klas het gesprek aangaan over die
(on)veiligheidsbeleving en proberen te achterhalen welke plekken als onveilig
worden ervaren. Wellicht kunt u dat thuis ook met uw kind(eren) bespreken.

Wilt u uw kind regelmatig op luizen
controleren? Alleen op die wijze
kunnen we voorkomen dat het een
probleem wordt.

www.basisschooldeklimop.nl

