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Veiligheid rond school
Steeds vaker zien wij onveilige situaties ontstaan rond
onze school. Auto`s rijden hard wat zorgt voor
gevaarlijke omstandigheden voor de kinderen en
natuurlijk andere ouders. We willen dan ook graag een
oproep doen aan alle deelnemers aan het verkeer rond
de school. Wees beleefd in het verkeer en in het
bijzonder rond onze school. Denk aan onze kinderen!

16 november 2017

krijgt. Zeker voor de kinderen van groep 5 is het nieuw
en spannend.
Vanaf donderdag 30 november mogen de surprises
tentoon worden gesteld op het leerplein. Leuk om dan
al te kunnen zien wat er allemaal gemaakt is en voor
wie…… Veel succes allemaal!

Ook het eigen fietsgedrag onder (vooral) de oudste
kinderen heeft uw aandacht nodig. In de verkeersles
hebben de leerkrachten er recent al aandacht aan
besteed (mobiel gebruik, met meerdere kinderen naast
elkaar fietsen, slingeren). Hoe neem je deel aan het
verkeer als je op de fiets zit op weg van of naar school.
Zeker voor de oudsten is dit een uitdaging, zeker gezien
het feit dat zij volgend schooljaar naar het VO gaan.
We hopen dat u het gesprek met uw kind aangaat.
Samen kunnen we zorgen voor meer veiligheid rond
onze school.

Hoofdluis
Het blijft een steeds terugkerend probleem, hoofdluis.
Ondanks het regelmatig controleren op school, komt
het met enige regelmaat voor dat een leerling met
hoofdluis kampt. Heel vervelend natuurlijk en daarom
blijven we hameren op het kammen van de haren van
de kinderen thuis. Op deze manier kunt u het snel
signaleren en eventueel de treffende maatregelen
nemen. We hopen dat u dit wederom ter harte neemt.

Sinterklaasfeest
Afgelopen maandag 13 november hebben de kinderen
van groep 5 t/m 8 hun lootje mee naar huis gekregen.
Ze hebben een verlanglijstje kunnen maken met
cadeautjes tot € 6,50.
Vrijdag 17 november moet het lootje weer mee terug
naar school, want dan worden ze getrokken. Dan
krijgen de kinderen ook de envelop met het geld mee
naar huis om het cadeautje te kunnen kopen. Uiteraard
praten we op school met de kinderen over het maken
van de surprise en het gedicht. En wilt u uw kind thuis
zo nodig ook helpen, zodat iedereen blij kan zijn met
het cadeautje, de surprise en het gedicht die hij/zij

Week van de mediawijsheid
In de week van vrijdag 17 november t/m vrijdag 24
november is de week van de mediawijsheid. In deze
week is er extra aandacht voor de omgang met o.a.
sociale media. Ook bij ons is hier extra aandacht voor.
Hoe ga je met sociale media om? Denk daarbij aan het
posten van een foto op Instagram of een foto plaatsen
van een vriendin op Facebook. Wat is veilig en wat juist
niet? En hoe ga je om met wachtwoorden? Allemaal
vragen die in deze week aan bod zullen komen.

Taalonderzoek groep 6 t/m 8
Een aantal weken geleden heeft u het verzoek
gekregen om uw zoon of dochter deel te laten nemen
aan een taalonderzoek (afgenomen door Annemiek
Mossink). Graag willen wij als de Klimtoren meewerken
aan haar afstudeerproject, echter heeft er zich tot op
heden nog niemand aangemeld. Mocht u toch mee
willen werken aan dit project, zou u dat dan aan de
leerkracht door willen geven? Alvast ontzettend
bedankt.

Agenda
vrijdag 17 november

lootjes trekken in groep 5-8

maandag 20 november

Studiedag, kinderen vrij

17 t/m 24 november

Week van de Mediawijsheid

dinsdag 5 december

Sinterklaas op school

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
donderdag 30 november a.s.

