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Goedbezochte informatieavond
Vorige week vond de informatieavond plaats m.b.t. de
samenvoeging van de beide schoollocaties. Er waren zo’n
zeventig ouders, waarvan ruim de helft afkomstig van de
Sokkerwei. Gemeld is dat, als alle kinderen van de Sokkerwei
mee overgaan, we volgend schooljaar in alle leerjaren met
enkelvoudige groepen kunnen werken, zoals blijkt uit het
volgende overzicht van de leerlingenaantallen per augustus
2020.

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
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Naast de algemene informatie die deze avond over de
school werd verstrekt, is gesteld dat we voor de leerlingen
van de Sokkerwei de overstap vanzelfsprekend zo soepel
mogelijk willen laten verlopen. In dat kader zullen gedurende
het hele schooljaar wendagen worden georganiseerd,
waarbij de leerlingen gezamenlijke activiteiten ontplooien.
Op die manier leren de kinderen zowel de locatie als elkaar
kennen. Tijdens de koffie hebben de bezoekers van de
informatieavond volop gebruikgemaakt van de
mogelijkheid om vragen te stellen aan de teamleden.
Vragen en opmerkingen kon men ook kwijt op de
‘kattenbelletjeswand’. Onze reactie daarop verschijnt in de
vorm van een brief, waarin ook de planning van de
wendagen zal zijn opgenomen. Deze brief ontvangen alle
ouders van de beide schoollocaties eind deze week.

Inschrijven broertjes/zusjes
I.v.m. de samenvoeging van de scholen willen we graag
weten hoeveel broertjes/zusjes er nog bij komen. Het
inschrijfformulier is te verkrijgen bij Martine in de
directiekamer.

JouwSportPas
Vanaf 27 september kan er weer worden ingeschreven voor
blok 1 van JouwSportPas (voorheen JSP en VSP): 4 keer
sporten voor 5 euro bij de vereniging. En in de herfstvakantie
biedt Team Sportservice Kennemerland weer diverse gratis
sportieve activiteiten aan. Alle informatie hierover hangt op
de prikborden.

Vioolles voor jonge kinderen
Praktijk De Kleuterviool, Prins Frederik Hendrikstraat 37, Castricum
Informatieavond voor ouders
Het is zelden te vroeg om met de vioolles te beginnen. Met de
beproefde Suzuki-methode kunnen kinderen al vanaf 3 jaar aan
de gang! Met spelletjes, klappen, zingen en bewegen, leggen we
de basis voor het spelen van de eerste liedjes op de viool. We
combineren een groepsles met momenten van individuele
aandacht voor elk kind. De liedjes leren we door te zingen en te
bewegen, maar ook door thuis naar de CD te luisteren. Eén ouder
is altijd bij de les betrokken en krijgt handvatten om met het kind
thuis te oefenen. Als ouder neemt u zelf de beslissing, of het kind
viool mag leren spelen. Om te beginnen krijgt de vader of moeder
een aantal lesjes op de viool. Het kind begint pas, als het zelf zegt
dat het ook viool wil spelen. Kinderen willen natuurlijk altijd
hetzelfde doen als de ouders, dus dat komt in 99 % van de
gevallen goed. Het is mogelijk om via de docent een (kinder)viool
te huren.
Op deze avond krijgt u informatie over de gebruikte lesmethode
en kunt u kennismaken met de docent.
− Woensdag, 30 oktober 2019, 19.30 – 20.30 uur.
− Locatie: De Kleuterviool, Prins Frederik Hendrikstraat 37,
Castricum.
Meer informatie vindt u op de website dekleuterviool.nl of u belt
naar 06-47951370. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Wilt u zich a.u.b. van tevoren aanmelden bij de docent Jürgen
Rodemeier, jurgenrodemeier@gmail.com of 06-47951370.

