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Schoolplein openbaar
Voor de herinrichting van het Schoolplein hebben we bij
verschillende instanties subsidie aangevraagd. Een van de
voorwaarden die daarbij worden gesteld is dat het terrein openbaar
toegankelijk moet zijn, zodat zoveel mogelijk kinderen van de
speeltoestellen kunnen genieten.
Van ons schoolgebouw wordt ook in de avonduren door diverse
clubs gebruikgemaakt. Het hek open laten is echter nog niet bij alle
gebruikers routine geworden, waardoor het soms toch wordt
afgesloten. We zullen de diverse gebruikers hier nogmaals over
informeren, zodat niemand voor een gesloten poort komt te staan.

Contact

Geweldige prestatie!

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

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

Privacywetgeving
De nieuw wetgeving op dit terrein (AVG) is behoorlijk streng.
Vandaar ook dat alle ouders om toestemming moet worden
gevraagd voor het maken van beeldopnamen van hun kinderen.
Het is ieders goed recht om die toestemming niet te geven.
Aangezien dat laatste ook het geval is, kan er bij schoolse
activiteiten dus niet langer vrijelijk gefilmd of gefotografeerd
worden.
In voorkomende gevallen zal op deze beperking worden
geattendeerd.

Paasontbijt
Op donderdag 18 april is er paasontbijt op school in de aula met alle
kinderen. De oudervereniging heeft Albert Heijn, Deen en Bakker
Bart bereid gevonden om een compleet verzorgd ontbijt te
sponsoren voor heel de school! Dus de kinderen hoeven zelf geen
ontbijt mee te nemen, alleen bordje, beker en bestek.
Iedereen wordt in pyama op school verwacht. En eventueel ook wat
reservekleren, zodat de kinderen niet de hele dag in hun pyama
hoeven te lopen.
Na het gezamenlijk ontbijt zal Laura van JodiYoga voor een leuke
interactieve yogales zorgen, zodat iedereen weer vol energie aan
de dag kan beginnen. En misschien komt de paashaas ook nog wel
even langs! Dieetwensen of allergieën? Graag doorgeven aan de
oudervereniging voor 17 april
(ouderverenigingdeklimop@gmail.com) of via de leerkrachten.

Nestschommel tijdelijk buiten gebruik
Volgens de installatievoorschriften moeten de poten van de
nestschommel stevig in beton verankerd worden. Bij het
plaatsen is dit echter achterwegen gebleven, waardoor dit nu
alsnog moet gebeuren. De oudervereniging heeft daartoe al actie
ondernomen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we het populaire
speeltoestel tijdelijk buiten gebruik moeten stellen.

