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Rabo Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 27 maart zal Wethouder van Sport
Ron de Haan en Afoe Man van de Rabobank om 13:45 uur samen
het Rabo Schoolvoetbaltoernooi 2019 openen.
Het programma voor dit toernooi ziet er als volgt uit;
Woensdag 27 maart: Meisjes uit de groepen 7 & 8
Woensdag 3 april: Jongens uit de groepen 7 & 8
Woensdag 17 april: Meisjes en Jongens uit de groepen 5 & 6
*Woensdag 10 april is een reserve dag bij evt afgelastingen
Alle dagen worden de eerste wedstrijden afgetrapt omstreeks 14:00 uur.
De halve finales en finales zullen gespeeld worden tussen 16 en 17 uur.
Kom gezellig langs!

Contact
OBS De Klimop
Rooseveltlaan 1
1902 DH Castricum
Postadres
Postbus 319
1900 AH Castricum
info.klimop@isobscholen.nl
www.obsdeklimopcastricum.nl
Telefoon 0251 – 651 656

Word jij de nieuwe hockeyheld van Castricum?
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar die op zoek zijn naar een leuke sport, of
graag willen ervaren hoe het is om te hockeyen start op zaterdag 30 maart
de gratis introductiecursus Hockey-Helden.
Hockey-Helden, voorheen ook wel bekend als ‘De Tulpencursus’, geeft kinderen
de mogelijkheid om drie achtereenvolgende weken geheel vrijblijvend met een
hockeytraining mee te doen.
Een uur lang worden hockeyoefeningen en spelletjes gedaan, vaak afgesloten
met een wedstrijdje. De kinderen worden op leeftijd ingedeeld in kleine
groepjes.
Na de training staat er een glas limonade klaar in het clubhuis. Hockey-Helden
wordt gehouden op zaterdag 30 maart, 6 en 13 april, van 09.30 tot 10.30 uur bij
hockeyvereniging MHCC op sportpark Wouterland.
De trainingen worden verzorgd door enthousiaste jeugdtrainers van de club.
Tijdens de cursus wordt een hockeystick beschikbaar gesteld. Inschrijven voor
Hockey-Helden kan via de website www.mhcc.nl Deelname aan de cursus is
gratis en schept geen verplichtingen. Lid worden na de cursus kan uiteraard
wel!

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
17-02-2020 t/m 21-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020
06-07-2020 t/m 14-08-2020

Voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie

Informatieve avond voor ouders van
jongens
In het onderwijs blijkt de laatste jaren herhaaldelijk dat de prestaties
van jongens achterblijven bij die van meisjes. De verklaring daarvoor
wordt gezocht in de fysiek-emotionele ontwikkeling van jongens, die
een meer specifieke benadering vergt. Tijdens een informatieve
avond voor ouders van jongens wordt ingegaan op achtergronden en
nieuwe inzichten in de aanpak. Overigens zijn ouders van meisjes
net zo welkom op deze avond, die plaatsvindt op 10 april, van 20.00
tot 21.30 uur, op obs De Klimop, Rooseveltlaan 1.

Als u van plan bent te komen, zou u dat dan willen laten weten via
martine.assink@isobscholen.nl

Geweldige prestatie
Livia uit groep 8 en Yana uit groep 6 hebben bedacht dat ze nog wel een
steentje konden bijdragen aan de herinrichting van het schoolplein. Ze
hebben een aantal werkstukjes gemaakt met strijkkralen en die
vervolgens verkocht. Daarmee hebben ze het mooie bedrag van € 26,60
verdiend.
De oudervereniging zal het geld graag inzetten voor het plein! Yana en
Livia, bedankt!

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april worden de nationale Koningsspelen georganiseerd.
Ook voor de leerlingen van De Klimop is er een programma. Groep 7/8
gaat op de fiets naar sportpark Wouterland, waar spelen met leerlingen
van andere scholen plaatsvinden. Dit duurt tot ± 12.30 u.
Groep 1 t/m 6 heeft de Koningsspelen op school. Die eindigen voor alle
kinderen om 12.00 u.

