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Schoolplein
Zoals sommige van jullie misschien wel gemerkt hebben is er
in de zomervakantie keihard gewerkt aan het schoolplein.
Echter zijn de bouwvakkers nog niet klaar met het
schoolplein. Voorzichtig dus als je over het schoolplein
loopt…! Het zal nog eventjes duren voordat alles klaar is
maar dan mag het resultaat er zeker zijn!

Schoolfotograaf
Op maandag 2 september komt de schoolfotograaf weer
langs. De fotograaf komt om 8.15 uur en begint om 08.30 uur
meteen met het maken van alle klassenfoto’s. Daarna de
portretten van de kinderen per klas.
*Planning:
08.30-09.30 klassenfoto’s groep 1 t/m 8
09.30-10.30 groep 1-2
10.30-12.00 groep 3 en groep 4-5
12.30-13.30 groep 6-7
13.30-14.30 groep 8
14.30 broertjes en zusjes die niet op school zitten (op
inschrijving)
(*Dit is een inschatting. Het zou kunnen zijn dat de tijden iets
afwijken. Soms gaat de ene klas een stuk sneller en zal de
volgende groep eerder aan de beurt zijn.)
Elk jaar geven we ouders de gelegenheid om kinderen, die
niet op school zitten, samen te laten fotograferen met hun
broer of zus, die wel op De Klimop zit. Deze foto’s worden na
schooltijd gemaakt om 14.30 uur (verzamelen in de
kleutergymzaal). Bij alle klassen hangt hiervoor een
intekenlijst, zodat we weten hoeveel animo er is.
Over een aantal weken ontvangt u dan inlogcodes om de
schoolfoto’s via internet te bestellen.
De oudervereniging.

Gymrooster
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 zijn als volgt ingeroosterd:
Dinsdag
08.3009.15
09.1510.00
10.3011.15
11.1512.00

Groep 3
Groep 4/5

Groep 6/7

Vrijdag
08.3009.15
09.1510.00
10.3011.15

Groep 4/5 tot 1 februari en
vanaf die datum groep 6/7
Groep 8

Groep 3

Groep 8

Schoolreis
Op donderdag 12 september gaan de kinderen uit de
groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Dit jaar gaat de reis naar
Duinrell. Nadere informatie volgt.

Zwemlessen
Omdat we dit schooljaar met een combinatie 4/5 en een
combinatie 6/7 werken, is het vanwege de begeleiding niet
mogelijk om met groep 5/6 te gaan zwemmen. Met het
zwembad is daarom een alternatief overeengekomen. Het
eerste halfjaar zwemt groep 6/7 en vanaf 1 februari gaat
groep 4/5 zwemmen.
Vanwege het schoolreisje op 12 september mag groep 8 die
dag eenmalig komen zwemmen 

Jaarkalender
De volledige planning voor schooljaar 2019-2020 is te vinden
op de website van school: www.obsdeklimopcastricum.nl

Typcursus
Typen op De Klimop
In september start de typcursus weer voor leerlingen van
groep 6, 7 en 8. Een waardevolle investering waar je de rest
van je leven plezier van hebt.
De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op school, verzorgd
door een ervaren juf van Dompvloet Opleidingen. We
gebruiken het onlineprogramma TypeWorld, de kinderen
vinden het typen in gamevorm leuk en ze leren het goed en
snel. De juf volgt de kinderen ook online en motiveert ze met
voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse
klassikale lessen en online begeleiding geeft het beste
resultaat en garandeert dat je de cursus afmaakt en niet
afhaakt.
De cursus wordt op school gegeven op dinsdagmiddag van
14:45 tot 15:35 en kost normaal €179. Leerlingen van De
Klimop krijgen korting en betalen € 169 (gebruik hiervoor de
kortingscode TYP19 op het inschrijfformulier). Inclusief
jaarlicentie TypeWorld, basis tekstverwerken, examen en
diploma-uitreiking.
Voor meer informatie en om in te schrijven, ga naar
www.tijdvoortypen.nl.

