Belangrijke data

Nieuwsbrief

25 sept.

20180921

UITNODIGING INFORMATIEAVOND

4 okt.
22 okt.

Ouder
informatieavond
19.00 uur
Start
Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Beste ouders, verzorgers,
Dinsdag 25 september is het zover. Komt u ook naar de school van uw kind? Het
nieuwe team wil graag op een leuke manier belangrijke informatie met u delen.
Uw kind heeft donderdag of vrijdag een uitnodiging voor u gemaakt. Vul deze
alstublieft in en laat het uw kind inleveren op school bij de juf of meester.

PROGRAMMA:
18.45-19.00uur
19.00-19.30uur

19:30-20.20uur

20.20-20.30uur
20.30-21.00uur

Inloop met koffie of thee.
Philippine geeft informatie en alle personeelsleden en andere
medewerkers stellen zich voor. Ook de Bovenschools Directeur
mevrouw Door Faber zal zich aan u voorstellen.
U zal in groepjes rondwandelen en over verschillende zaken
zoals ICT, Lekker Fit, Leertijduitbreiding, Talentontwikkeling en
Leefstijl uitleg krijgen. De laatste ronde gaat u naar de klas van
uw kind.
U krijgt informatie over de samenwerking tussen school en u,
onze ouders. Er zit ook een kort filmpje bij.
U bent uitgenodigd gezellig een hapje en een drankje met ons
te doen en u kunt dan ook nog even praten met de leerkrachten
of vragen stellen.

Groep 4 op excursie
Donderdag 27 september gaat
groep 4 naar Diergaarde Blijdorp.
Zij krijgen daar een les over
voedsel voor dieren : “Eet
Smakelijk”. Zij hebben die dag
een continurooster en zijn dan
om 14:00 uur uit. Wij vragen een
bijdrage van 0,50 euro per
leerling om gebruik te maken
van het openbaar vervoer.
Juf Sharon

Groep 7 op excursie
Op donderdag 27 september gaat
groep 7 naar De Wilgenhof voor
de les "Leven van de Natuur".
We vragen om een eigen bijdrage
van €0,50 voor het openbaar

We willen samen met ouders een krachtige school maken van De Klimop en hopen dat
u met zijn allen zult komen!
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door onze OC-leden. Wij danken de ouders
van de OC voor hun inzet en enthousiasme.

Meester Yakup
Meester Yakup is bij ons op school geweest
en we vonden het fijn met hem gesproken te
hebben. Hij laat u weten dat het nog niet lukt
om op school les te komen geven. Er is nog
tijd nodig voor zijn herstel. U ontvangt de
hartelijke groeten van hem. Wij wensen
meester Yakup beterschap.

vervoer.
Juf Carla

