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Samenvoeging beide schoollocaties
Toen vorig jaar De Klimop met De Sokkerwei is gefuseerd, was al
voorzien dat de gehele school op termijn op één locatie zou
worden gehuisvest. Het schoolbestuur is voornemens om de
samenvoeging van beide populaties per 1 augustus 2020 te
realiseren. Dat gebeurt op de locatie van De Klimop.
Voor de schoolorganisatie levert dit een verbetering op, doordat
alle groepen bij elkaar in één gebouw gehuisvest zijn. Omdat veel
dubbele kosten komen te vervallen (bijvoorbeeld voor
verwarming en schoonmaak) kan er op deze manier ook veel
efficiënter met de beschikbare middelen worden omgegaan.
Gisteravond zijn de ouders van de leerlingen van de locatie
Sokkerwei op de hoogte gebracht van het voorgenomen
bestuursbesluit.
Overigens verwachten we niet dat alle zeventig leerlingen van de
Sokkerwei naar de hoofdlocatie zullen komen, omdat ouders ook
voor een andere school in de onmiddellijke omgeving kunnen
kiezen. Wel houden we er rekening mee dat we volgend
schooljaar meer leerlingen en daardoor waarschijnlijk minder
combinatiegroepen op De Klimop zullen hebben.

Schoolzwemmen groep 8
Omdat de groepen 1 t/m 7 donderdag 12 september op schoolreis
zijn, valt er een zwemuurtje vrij. De leerlingen van groep 8 moeten
donderdag 12 september hun zwemspullen meenemen, want zij
mogen voor deze ene keer dat uur overnemen.

Studiedag leerkrachten
Zoals vermeld in de jaarplanner vindt op woensdag 18 september
een studiedag plaats voor alle medewerkers van ISOB. Die dag is de
school gesloten

Fanatieke ouders!
Eerder meldden we al dat op de laatste vakantiedag keihard
gewerkt is om het schoolplein weer toonbaar te maken. Bijgaande
foto had u nog van ons tegoed. Met dank aan deze enthousiaste
ouders voor hun stevige inzet

Typcursus kan niet doorgaan
De aandacht voor de cursus heeft wel een aantal extra
belangstellenden opgeleverd.
Maar we zijn blijven steken op 9 inschrijvingen en dat is helaas te
weinig om te kunnen starten.
Wellicht dat we in het voorjaar meer kans van slagen hebben.
Graag kom ik zo rond de kerstperiode bij u terug met informatie
voor de nieuw te plannen typcursus in februari.
Hartelijke groet,
Dompvloet Opleidingen

Rectificatie
In de brief over de ouderbijdrage staat abusievelijk verkeerd
mailadres vermeld . Het juiste adres is:
penningmeesterobsdeklimop@gmail.com

Ouders gezocht! Jaarkrant 2019-2020
Wat is de Jaarkrant?
De Jaarkrant is een gebundeld overzicht per groep van het hele
schooljaar. In de Jaarkrant staan foto’s en geschreven stukjes van
activiteiten, uitjes, leuke uitspraken of interviews gedurende het
jaar. Zo krijgen kinderen en ouders aan het einde van het jaar een
overzicht wat er in het schooljaar allemaal is gedaan en wat er
allemaal is gebeurt. Leuk om nog eens in terug te kijken, maar
vooral om te bewaren!
Wie maakt de Jaarkrant?
De Jaarkrant wordt samengesteld door enkele ouders per groep.
Zij stellen de krant samen door stukjes te schrijven, foto’s te maken,
interviews af te nemen en uiteindelijk de krant op te maken en te
printen en in te binden. Het is niet noodzakelijk om bij alle
activiteiten betrokken te zijn. Vaak kan het lerarenteam input (oa
foto’s) geven.. Oudere kinderen kunnen daarnaast zelf stukjes
schrijven. Graag horen wij (aanmelding via
ouderverenigingdeklimop@gmail.com) wie er dit jaar betrokken
zijn bij het maken van de Jaarkrant. De spelregels voor opmaken
Jaarkrant worden dan apart toegezonden.
Voor groep 8 zoeken wij géén Jaarkrant ouders. Meester Lars
maakt zelf het afscheidsboek voor groep 8.

Toestemming publicatie foto’s
De wet verplicht ons om de ouders elk jaar te vragen of wij foto’s
van kinderen mogen publiceren. Eigenlijk moet daarvoor elk
schooljaar een formulier worden ingevuld (is bijgevoegd onder het
kopje nieuwsbrieven).
Om u niet onnodig te belasten bieden we u de mogelijkheid om bij u
eerder ingenomen standpunt te blijven door simpelweg niet op deze
oproep te reageren. Wilt u uw mening herzien dan kunt u dat via het
formulier kenbaar maken. Ook ouders van recentelijk ingeschreven
leerlingen vragen we om het formulier uit te printen en ingevuld op
school in te leveren.

SchoolApp
Sinds een aantal weken heeft Google de gebruikersupdates voor
Android devices aangepast (o.a. Samsung toestellen). Dit heeft
helaas gevolgen voor de pushnotificaties van de SchoolApp. Door
de nieuwe manier van werken, werken de notificaties niet meer op
Android toestellen en ontvangt u geen pushberichten. Achter de
schermen wordt er door SchoolsUnited hard gewerkt aan het
oplossen van het probleem. Zodra hier meer informatie over is,
krijgen wij dit als school te horen.
Voor nu is het erg vervelend vooral omdat er belangrijke informatie
van uw kind over de SchoolApp wordt doorgegeven. Het zou
raadzaam zijn om zelf elke dag even kort te controleren of er nog
nieuws is over uw kind of over de school. Houdt u andere ouders ook
mondeling of digitaal op de hoogte van de laatste mededelingen.
Voor IOS (o.a. Iphone) gebruikers geldt dit bericht niet. Op deze
toestellen werken de pushberichten wel!
Onze excuses voor het ongemak!

Schoolkorfbal
Zondag 6 oktober wordt er voor de leerlingen van de groepen 3 tot
en met 8 het RezaRepair Schoolkorfbaltoernooi georganiseerd op
ons terrein op Sportpark Noord End, waarvoor je je nu kunt opgeven.
Het duurt van 10 tot 3 uur.
Wil je mee doen met een groepje? Geef je dan op vóór 27
september via het inleverstrookje bij de meester of juf! Deze kun je
ook weer bij je juf of meester inleveren. Als je team compleet is,
meldt je juf of meester je team aan via de website
www.kvhelios.nl/skt.
Mocht je geen team bij elkaar krijgen dan geef je jezelf los op via
bovenstaande website. Helios zorgt dan dat je ingedeeld wordt.
Je speelt samen met drie tot vijf andere klasgenoten in een team. Er
wordt met vier tegen vier kinderen gespeeld, het liefst met jongens
en meisjes. Zorg er voor dat jullie allemaal een shirt in dezelfde kleur
dragen! Het is fijn als een team een begeleider heeft die ervoor zorgt
dat jullie overal op tijd zijn.
Wil je goed voorbereid op het toernooi komen? Je kunt met je team
komen oefenen bij Helios op 26 september en 1 oktober van 17.30
uur tot 18.30 uur. Deze informatie staat ook op de site van Helios.
Natuurlijk ben je ook altijd welkom tijdens de trainingsdagen van de
jeugd op dinsdag en donderdag.
Het Schoolkorfbaltoernooi begint zondag 6 oktober om 10:00 uur.
Het zou fijn zijn als je om 9:30 uur aanwezig bent op Sportpark Noord
End. Hier volg je de borden naar Korfbalvereniging Helios. Daar
aangekomen, zie je de aanmeldingstafels staan. Bij deze tafels
hangen de namen van deelnemende scholen. Ieder team maakt
hier ook kennis met een lid van Helios. Jullie krijgen ook een
enveloppe mee met daarin het wedstrijd- programma en
consumptiebonnen voor koffie/thee, limonade en poffertjes.
Tijdens dit toernooi wordt korfbal in één vak gespeeld, 4 tegen 4. Drie
basisregels zijn van groot belang, leer ze daarom alvast goed uit je
hoofd:
 Niet lopen met de bal
 Je mag verdedigd schieten op de korf (niet 2 keer achter
elkaar hetzelfde kind)
 Zo weinig mogelijk lichamelijk contact
Wij zien je graag op 6 oktober op het Heliosterrein! Mochten er nog
vragen zijn, mail dan gerust even naar skt@kvhelios.nl. En kijk ook
eens op www.kvhelios.nl.

