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Sponsorloop
Wij hebben vrijdag 12 april de sponsorloop
gepland staan. Die ochtend staat in het teken
van hardlopen voor het goede doel. In de
afgelopen week zijn onze kinderen geënthousiasmeerd voor het goede doel:
“Out of Africa”. Op de volgende website vindt u informatie over dit goede doel.
https://www.outofafricacf.org/ Na de sponsorloop lunchen de kinderen op
school met de leerkrachten en is er een aangepaste invulling van het korte
middagprogramma. Die dag (vrijdag 12 april) zijn de kinderen om 14.00 uur uit.
Zet u dit in uw agenda?

Website
Wij hebben een website en nodigen u uit daar een kijkje te gaan nemen! De
website bevat op dit moment basisinformatie en de komende periode zullen
we de schoolwebsite aanvullen. Denkt u met ons mee?
www.basisschooldeklimop.nl

Ouderraad
Maandag 1 april was de eerste vergadering van de ouderraad. Aanwezig waren
4 ouders/verzorgers. Maarten met kinderen in uit groep 1 en 4, Sanya met
kinderen in uit groep 2 en 4, Sabrine wier broertje in groep 6 zit en Koosje
waarvan de (pleeg)dochter in de combinatiegroep 7/8 zit. Namens de school
was de directeur Philippine aanwezig. Het doel van de ouderraad is het
vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de ontwikkelingen
op school. De ouderraad wil een belangrijke spil zijn tussen de ouders en de
directie. De ouderraad functioneert als klankbord voor de directie en
ouders/verzorgers kunnen ideeën en meningen onder de aandacht brengen
van de directie en het team. De ouderraad vergadert vier keer per schooljaar.
Omdat de ouderraad graag wil dat alle lesgroepen in de ouderraad
vertegenwoordigd zijn, zijn we op zoek naar ouders/verzorgers uit de groepen
3, 5, 6, 7 en 8 die de ouderraad willen komen versterken. Dit schooljaar is er
nog een vergadering op 20 juni om 17.30 uur. Als je geïnteresseerd bent kun je
contact opnemen met Koosje (koosje.elhorst52@gmail.com) of op school met
Nezahat of Martha, de medewerkers ouderbetrokkenheid. We hopen het
schooljaar 2019/2020 met een voltallige ouderraad te kunnen starten!

www.basisschooldeklimop.nl

6 april

Kidsrun (info bij meester
Twan)

8 april

Voorlichting “Lezen” 08.30uur

12 april
18 april

Continurooster i.v.m.
sponsorloop. De leerlingen
zijn om 14.00 uur vrij
Continurooster, de leerlingen
zijn om 14.00 uur uit vrij

Kunstweken
Het online kindermuseum van de
Kunstweken is geopend voor
bezoek. Dit museum van de
kinderen van de Klimop is te vinden
via de volgende link:
www.kunstweken.nl/klimoprotterdam

We hopen van harte dat u thuis dit
museum weet te vinden. Uw kind
vindt het vast ook leuk om met u
thuis de kunstwerken te
bewonderen. En behalve dat het
leuk is, is het ook noodzakelijk voor
de laatste fase van ons project. Via
de volgende link ontvangt u uitleg
van de Kunstweken.
https://youtu.be/vKyj6dO-Y1g

Kidsrun
Wij lopen morgen met de kidsrun
mee. Er zijn veel leerlingen die zich
hebben aangemeld voor deze
kidsrun en zij hebben inmiddels een
briefje van meester Twan gehad
over de organisatie van de kidsrun.
Wij verwachten deze leerlingen
morgen om 12.00 uur MET
begeleiding op school. U bent als
begeleider die dag mede
verantwoordelijk voor uw
kind(eren). Komt u aanmoedigen?

