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Samenvoeging en verhuizing
De samenvoeging van de beide scholen heeft nog heel wat
voeten in aarde. Gelukkig konden we tijdig met de voorbereiding
beginnen, maar met de uitvoering moeten we wachten tot het
allerlaatste moment, om de lessen zo lang mogelijk doorgang te
laten vinden. Vóór de zomervakantie moeten we het gebouw van
de Sokkerwei ontruimd hebben, omdat daar nog het een en
ander wordt verbouwd voordat de Montessorischool erin trekt.
Eind volgende week worden alle spullen van de Sokkerwei
verhuisd naar de hoofdlocatie. Zoals reeds gemeld in de
Nieuwsbrief van 11 maart zijn onze leerlingen om die reden vrij op
donderdag 2 en vrijdag 3 juli.

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

Alternatief schoolkamp
Meester Lars en een werkgroepje van ouders zijn er in geslaagd
om heel snel een alternatief te bedenken voor het schoolkamp
van groep 8. Eind deze week gaat dat alsnog plaatsvinden, wat
natuurlijk geweldig is voor de kinderen! Met dank aan de
creatieve werkgroep die dit zo vlot heeft weten te organiseren!

Schoolpicknick vervalt
In het kader van de scholenfusie zouden we op 1 juli een
gezamenlijke picknick op het plein houden. Zowel de leerlingen van
de Klimop/Sokkerwei als alle ouders waren hiervoor uitgenodigd.
Omdat dit onder de huidige regelgeving nog steeds als een niet
toegelaten evenement wordt gezien, hebben we dit onderdeel van
het fusietraject helaas moeten laten vervallen. Volgend jaar doen
we wederom een poging om deze traditie van de Sokkerwei alsnog
in te voeren op De Kustlijn!

Schoolklimaat
Wie wil er nou niet deelnemen aan een tv-programma? Voor een
school geldt bovendien dat een beetje publiciteit nooit weg is. Toch
hebben we besloten om niet op een uitnodiging van de EO in te
gaan. En dat om een buitengewoon positieve reden!
Deze omroep maakt een programma over scholen waar groepen
niet lekker functioneren, met de bedoeling om problemen te
bespreken en zo mogelijk op te lossen. Dat betreft dan de groepen
6, 7 en 8. De vraag was of we een groep aan konden bieden die
wel een boost kon gebruiken. Nog los van de toestemming die we
hiervoor uiteraard aan ouders zouden vragen hebben we
simpelweg zo’n groep niet. Mensen van buiten die de school
inkomen, zoals nieuwe ouders of schoolbegeleiders, merken juist
vaak op dat ze getroffen zijn door de rustige, gemoedelijke sfeer op
school! Dit keer dus een positieve reden om niet aan een tvprogramma mee te doen.
Uiteraard is ons er veel aan gelegen om dit zo te houden. Ook
komend schooljaar zullen we welbewust tijd en aandacht investeren
in het schoolklimaat door onder meer de inzet van de Gelukskoffer
en de lessen van de Vreedzame school. Met het oog op de
samenvoeging van de beide schoolpopulaties zal bovendien een
speciaal programma worden doorlopen, gericht op het bevorderen
en behouden van een prettige groepsdynamiek.

Programma laatste schoolweek
Maandag 29 juni
Opvoering musical groep 8 voor de leerlingen
19.00: Opvoering musical voor de helft van de ouders van groep 8
Dinsdag 30 juni
Uitdelen Jaarkranten op het plein
19.00: Opvoering musical voor de andere helft van de ouders van
groep 8
Woensdag 1 juli
Laatste schooldag
12.00: Uitzwaaien groep 8
12.15: Begin zomervakantie voor de leerlingen
Donderdag 2 en vrijdag 3 juli: Verhuisdagen

Onthulling nieuw naambord
Op de eerste schooldag, 17 augustus zal ’s ochtends om 08.30 u.
het nieuwe naambord van de school worden onthuld. Dit zal
gebeuren met een korte plechtigheid, waarbij ook de
schoolbestuurder aanwezig zal zijn. En uiteraard hopen we dat op
die eerste schooldag ook ouders wat langer op het plein blijven
om de onthulling mee te maken!

Klusochtend
Natuurlijk willen we onze kinderen ook na de zomervakantie weer
een mooi speelplein aanbieden. Maar ook bij ons groeit het
onkruid enorm hard! Om die reden organiseren we een
klusochtend op zaterdag 15 augustus. Als iedereen tussen 09.00 en
12.00 u. een uurtje komt helpen, is het plein snel weer op orde. Wie
wil helpen, verzoeken we om zich aan te melden bij een van de
leerkrachten. Komt u ook?

Een zonovergoten en zorgeloze
zomervakantie gewenst!

