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Sponsorloop
De leerlingen hebben zich vandaag ingezet voor het goede doel, te weten “Out
of Africa”. Alle leerlingen hebben rondjes gelopen en na ieder rondje een
stempel ontvangen op een stempelkaart. Groep 1 deed dat op het
kleuterschoolplein en zij werden aangemoedigd door
ouders langs de lijn. Groep 2 deed de binnen-ronde en de
groepen 3 en 4 hebben de buiten-ronde gelopen op het
schoolplein. De groepen 5 t/m 8 hebben een heel
huizenblok rondgerend. Onder luid gejoel van het publiek
en onder de bezielende leiding van meester Ed, waarvoor
dank, werden veel rondjes gelopen. Er zijn zelfs ouders,
studenten en leerkrachten gesignaleerd op het parcours.
Ze lieten zich verleiden tot deelname en hebben rondjes
gerend. De leerlingen van de bovenbouw hebben, tijdens
de afsluiting, gedanst op het podium. De Pasapas, hèt
liedje met bijpassend dansje van Koningsdag, werd vervolgens door veel
leerlingen meegedanst!

Continurooster, de leerlingen
zijn om 14.00 uur uit vrij

Schoolfonds
Denkt u aan het schoolfonds?
Rekeningnummer. NL74 INGB 0005
5808 44 ten name van:
Oudercommissie de Klimop of
contant bij juf Anja of Martha.
Checkt u vooral de site van Stichting
Leergeld wanneer u vermoedt in
aanmerking te kunnen komen voor
een bijdrage.
https://www.leergeld.nl/dit-isleergeld/wat-doen-we/
Daarnaast kunt u tevens contact
opnemen met Stichting Meedoen.
www.meedoeninrotterdam.nl/

Organisatie en vervolg
Dank aan alle studenten die meester Twan hebben ondersteund bij het
organiseren van de sponsorloop. Dank ook aan meester Twan voor een strakke
organisatie. Een afvaardiging (een dame) van ons goede doel “Out of Africa”
was vandaag aanwezig bij de sponsorloop. Zij laat ons weten enorm onder de
indruk te zijn van het enthousiasme van leerlingen, ouders en het team. Ze
waardeert de inzet enorm en zij zal nog een terugkoppeling regelen. Dat
betekent concreet dat we op een later tijdstip contact leggen met de
organisatie wat maakt dat de sponsorloop meer betekenis krijgt voor de
leerlingen. Het blijft dus niet alleen bij de introductie in de klas en de
sponsorloop vandaag. Dit wordt vervolgd! “Out of Africa” dankt iedereen die
zich heeft ingezet.

www.basisschooldeklimop.nl

Bibliotheek
Tijdens de informatie ochtend over
de bibliotheek van afgelopen
maandag hebben wij informatie
gegeven over online lezen:
Hieronder ziet u hoe u kunt
inloggen. Op deze website kunt u
gratis een code aanvragen waarmee
u drie weken lang digitale
prentenboeken kunt bekijken. Na de
drie weken kunt u weer een nieuwe
code aanvragen om in te loggen.
www.next.bereslim.nl/bieb/biebactie

