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Informatieavond
Voor de ouders die overwegen om hun kind(eren) naar de
Klimop te laten overgaan vindt op woensdag 2 oktober een
informatieavond plaats op onze school. Het zal die avond
gaan over het onderwijs en over de samenvoeging van de
diverse groepen. Ook u bent op deze avond van harte
welkom, om te vernemen wat de consequenties zullen zijn
voor de Klimop. Dat zal minder ingrijpend zijn dan voor de
leerlingen van de Sokkerwei, maar het is te voorzien dat
aantal en samenstelling van de groepen zullen veranderen.

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

Graag hoop ik u daarom te zien op deze avond, die om
19.30 uur begint. In verband met de organisatie, svp uiterlijk 1
okt aanmelden via martine.assink@isobscholen.nl

Luizenzak en vulpen
Kinderen krijgen wanneer zij nieuw op school komen een luizenzak
en een vulpen van school.
Wanneer de luizenzak en/of vulpen kwijt c.q. stuk is, dan is het
mogelijk deze tegen een kleine vergoeding bij school aan te
schaffen. Een luizenzak voor €5,- en een vulpen voor €4,-.

Start Kinderboekenweek op
woensdag 2 oktober.
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek!
Dit jaar is het thema: ‘Reis mee’.
De opening van de Kinderboekenweek vindt plaats in de
aula van onze school.
U bent uitgenodigd om deze opening met ons te vieren op 2
oktober aanstaande om 11:45 uur.
Op donderdag 17 oktober sluiten we de Kinderboekenweek
af met een tentoonstelling in het lokaal van uw kind(eren)
Van 14:30 uur tot 14:45 kunt u in het lokaal van uw kind het
gemaakte werk bewonderen.
We hopen u te zien op woensdag 2 oktober en/of op
donderdag 17 oktober.
Voor de Kinderboekenweek zijn wij op zoek naar leuke,
goed uitziende tweedehandsboeken. We willen 2
boekenruilkastjes gaan vullen, een voor de onderbouw en
een voor de bovenbouw, met leuke kinder- en
prentenboeken die de kinderen kunnen lezen, ruilen en
uitwisselen. Deze boekenruilkastjes willen we bij de opening
op 2oktober onthullen, dus het zou fantastisch zijn als we dan
2 gevulde boekenruilkastjes hebben! Dus heeft u thuis nog
boek(en) die u in de boekenkastjes wilt zetten, dan kunt u
die vanaf morgen aan uw kind meegeven.
Oproep:
Welke (groot)ouders willen er op maandag 14 oktober van
10:30 uur tot 11:45 uur helpen knutselen in de groepen 1 t/m
3? Nadere informatie volgt!
We zijn op zoek naar kosteloos materiaal( lege pakken,
eierdozen etc.) om tijdens de Kinderboekenweek mee te
knutselen. U kunt uw kind vanaf morgen deze materialen
mee naar school geven.
Dank u wel voor uw medewerking!

Yoga ochtend bij Yoga Castricum voor
groep 5 t/m 8
Op Di 12 november tijdens de studiedag van de school
organiseert Yoga Castricum een yoga ochtend voor kinderen
uit groep 5 t/m 8! Een leuke manier voor je kind om kennis te
maken met yoga.
Kinderen leren tijdens de workshop op een gezellige manier
bewust te worden van het eigen lichaam, eigen grenzen,
wilskracht & in en -ontspanning.


Programma:
Duur: 10:15 – 12:15 uur
Inhoud: Het programma van de yoga ochtend hangt af
van de groep kinderen van de ochtend. Afhankelijk van
leeftijd, interesse en mogelijkheden wordt ter plekke
gekozen uit de volgende activiteiten:
- aerial yoga (aerial yoga doe je in een doek dat aan
het plafond hangt, je noemt het doek ook wel hangmat
of yogaswing. In een yogahouding wordt je deels of
helemaal gedragen door het doek)
- individuele yoga
- duo yoga en misschien zelfs acroyoga
- yoga spelletjes
- spelletjes

Via school, televisie, games en social media hebben kinderen
allerlei prikkels om zich heen. Kinderyoga helpt kinderen om
prikkels beter te verwerken en tot rust te komen. Kinderyoga
heeft een gunstig effect op de motoriek, het zelfvertrouwen en
het concentratievermogen.


De locatie voor de yoga ochtend is Yogacentrum
Castricum gevestigd in het Nieuwe Geesterhage op de
Geesterduinweg 3 in Castricum.



Inschrijven:
U kunt uw kind inschrijven voor de yoga ochtend via
info@yogacastricum.nl
Vermeld bij de inschrijving de voor en achternaam en
de leeftijd van uw kind en uw eigen telefoonnummer en
e-mailadres. Na inschrijving krijgt u een bevestigingsmail

en eventueel nog verdere informatie over de yoga
ochtend.
De kosten voor de yoga ochtend bedragen €5,- per kind
en dienen bij aanvang van de ochtend contant te
worden betaald.
De kinderen krijgen tussendoor een gezonde snack en
een flesje water.
De ochtend wordt begeleid door professionele yogadocenten
met ruime ervaring in het lesgeven aan kinderen.

