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UITNODIGING ONDERWIJSPARADE

4 okt.

Ouder
informatieavond
19.00 uur
Start
Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Beste ouders, verzorgers,
Hierbij nodigen wij, Martha en Nezahat, u uit om 5 oktober mee te gaan naar de
onderwijsparade gevestigd aan de Gouvernestraat 129. Tijdstip van 9.30 uur tot ca.
13:00 uur.

22 okt.

Op de Rotterdamse Onderwijsparade krijgt u als ouder antwoord op vragen als: ‘hoe u
nog beter betrokken kunt raken bij de ontwikkeling van uw kind op school.’ Het thema
van de onderwijsparade dit jaar is Onderwijs, Opvoeden en Omdenken. Er worden
verschillende workshops gegeven. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.
Kinderbrein
Kinderen die ’s morgens maar niet vooruit te branden zijn, terwijl de klok verder tikt en
jullie echt de deur uit moeten om nog op tijd te komen. Of u vraagt aan uw kind om
iets te doen en uw kind doet het niet of doet iets anders dan u gevraagd had.
Herkenbaar?
Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is spannend. Zowel voor
kinderen als ouders. Bij deze overgang komt ook heel wat kijken, hoe ga je als ouder
hier mee om?
Young money
Positieve en negatieve kanten van geld en hoe leert
u uw kinderen financieel bewust worden.
Pubers en sociale media
Social media en spellen spelen op de computer geven een enorme druk. De meeste
kinderen willen de hele dag online zijn. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe stel je
grenzen voor het pc gebruik? Welke kansen
en bedreigingen zijn er op social media?
Het wordt vast en zeker een hele leuke
ochtend!
Gaat u ook mee?
Aanmelden kan via: www.onderwijsparade.nl
Wilt u hulp bij het aanmelden dan helpen wij u
graag. Martha en Nezahat (MOB)

25 september info avond
We kunnen ons voorstellen dat u
nieuwsgierig bent naar het team
van De Klimop. Wellicht bent u
zelfs nog niet in school geweest
na de verbouwing. Dan bieden
wij u die kans op onze
informatieavond die start om
19.00 uur. Wij hopen natuurlijk
dat wij alle ouders van onze
leerlingen tijdens die avond
kunnen verwachten. We zullen u
volgende week nader
informeren over het programma.
Zet u de datum alvast in uw
agenda?

Start dag
Iedere ochtend en aan het einde
van de dag wordt u bij de deur
verwelkomd door Gladys onze
conciërge. U heeft haar
vanzelfsprekend al eens gezien.
Zij is degene die u bij de juiste
persoon zal brengen indien dat
wenselijk is.

