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Violen verkoop

Vanaf vandaag, donderdag 1 februari zal de eerste
inschrijving starten (gezinnen met meer dan 2
kinderen). De tweede mogelijkheid is maandag 5
februari en sluit op maandag 12 februari. De definitieve
planning is dan zichtbaar vanaf zaterdag 17 februari.

Meester-en juffendag en carnaval
Op vrijdag 9 februari is het meester(s)-en juffendag
met ’s middags het carnavalsfeest.
Alle kinderen mogen ’s morgens natuurlijk verkleed op
school komen. Ze hoeven geen drinken/fruit voor de
ochtendpauze mee te nemen. Daar zorgen de
meester(s) en de juffen samen met de OR voor. Bij de
lunch, die ze wel zelf moeten meenemen, is als
extraatje een broodje knakworst. Dus misschien een
boterham minder in de trommel? De kinderen zullen in
de ochtend workshops volgen, waarbij ze in ieder geval
hun energie kwijt kunnen.
Na de lunch begint de carnavalsmiddag.
Alle ouders zijn vanaf 12.45 uur van harte welkom bij
het carnavalsfeest in de grote zaal. Van 12.50 tot 14.00
uur zijn er optredens van de garde, de proclamatie van
jeugdprins en adjudant en natuurlijk polonaises. Om
14.00 uur gaan we naar de klas terug waar de kinderen
nog iets lekkers krijgen.

Op vrijdag 9 maart is de jaarlijkse violenverkoop.
De ouderraad zoekt ouders die willen komen helpen.
We beginnen om 16.00 uur met koffie en het inladen
van de aanhangwagens en auto’s en starten om 16.30
uur met de verkoop. De OR zorgt voor de wijkindeling
Om 19.00 uur stoppen we, dan is het donker.
U krijgt voor onderweg broodjes mee.

En dan begint om 14.15 uur de voorjaarsvakantie.

U bent deze middag van harte welkom!

Wie van u kan komen helpen van 16.00-19.00 uur?
Graag opgeven bij de voorzitter van de OR:
Patricia Hulsman: patriciahulsman@hotmail.com
Of via de schoolmail mag het natuurlijk ook. Graag met
vermelding van uw mobiele telefoonnummer.
Geeft u ook even door of u een aanhanger heeft?
Of misschien een trekhaak waar een aanhanger van
iemand anders aan mag.
Alvast hartelijk dank!!
Bij het volgende KlimtorenNieuws komt de bestellijst
voor ouders die bij familie en vrienden de bestelling op
willen nemen.

Schoolmelk

Afwezig

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen
gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op
school. Mede daarom hebben we in het verleden
gekozen om schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent
per pakje, kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote
pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Heeft
uw kind nog geen schoolmelk, maar zou u dit wel graag
willen? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een
abonnement af. Drie weken na afsluiten van het
abonnement start de levering van de melk.

Op dinsdag 20 en woensdag 21 februari is er de
jaarlijkse 2-daagse voor alle directeuren van IJsselgraaf.
Bob van der Veen zal daardoor deze dagen afwezig zijn.
Voor dringende zaken kunt u terecht bij Ingrid Derksen.

Brief ouderraad vrijwillige bijdrage
Geachte ouder,
De Ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage
voor het organiseren van de diverse activiteiten op
school zoals sinterklaas/kerst/sportdagen/ laatste
schooldag etc.
Voor het schooljaar 2017/2018 is deze bijdrage
vastgesteld op € 27,50 per kind.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de volgende
activiteiten :
Kermiswagen € 1,-Sinterklaas € 9,-Kerst € 4,50
Sportdagen € 3,-Inrichting school € 1,-Avondvierdaagse € 1,-Afscheid groep 8 € 4,-Diverse uitgaven € 4,-Totaal € 27,50
Uit de reserves van de ouderraad komt er een bijdrage
voor de schoolreisjes/kamp, omdat de bijdragen die
van u worden gevraagd niet kostendekkend zijn.
Daarnaast wordt u op een later tijdstip een bijdrage
gevraagd voor het schoolreisje/kamp, hieronder de
bedragen hiervoor:
De bijdrage voor de groepen 1 tot en met 4 wordt €
20,-.
De bijdrage voor de groepen 5 en 6 wordt € 25,-.
De bijdrage voor de groepen 7 en 8 wordt € 115,-.
Wilt u hier alvast rekening mee houden?
Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag à €27,50 over te
maken op rekeningnummer NL10RABO0315008830
t.n.v. St. Ouderraad basisschool De Klimtoren Drempt
onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
Alvast dank, de OR.

Missie/visie en onderwijsconcept
De veranderingen in de maatschappij gaan razend snel.
Als u alleen al om u heen kijkt, zijn de veranderingen
van de afgelopen jaren immens. Zo is dat in het
basisonderwijs niet anders. Op de Klimtoren vinden we
daarom dan ook, dat we kritisch moeten kijken of we
de dingen die we doen nog juist vinden en hoe het
eventueel anders zou kunnen. We hebben daarom
besloten om eerst te gaan kijken naar onze huidige
missie/visie. Klopt deze nog wel bij de huidige situatie?
Daaraan gekoppeld willen we gaan kijken hoe een
eventueel (ander) onderwijsconcept, daarbij het beste
aansluit. Kortom een puzzel die we niet in één keer
gelegd zullen krijgen.
Om dit alles goed vorm te gaan geven, lassen we een
extra studiedag in, op MAANDAG 12 MAART. We gaan
die dag een start maken met het herijken van onze
missie en visie. Dit traject zal op andere
studiemomenten in het schooljaar terugkomen op
onze agenda. We zullen daarbij gebruik maken van de
twee al geplande studiedagen (3 april en 7 juni) en een
woensdagmiddag. Natuurlijk gaan we u als ouder
meenemen in dit traject, u hoort daar spoedig meer
over, op welke wijze we dat gaan doen.
Aan het einde van het schooljaar hopen we in ieder
geval onze herijkte missie en visie, met trots aan u te
presenteren.
Op maandag 12 maart zal de BSO zorgen voor extra
opvangmogelijkheden voor de kinderen die normaal
ook naar de BSO gaan. U hoort hier meer over via de
BSO. Voor alle andere kinderen hopen we dat u
geschikte opvang zal vinden. In het belang van ons
onderwijs hopen we op uw begrip.
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donderdag 1 februari

voorinschrijving
schoolgesprek

maandag 5 februari

inschrijving schoolgesprek
alle gezinnen

vrijdag 9 februari

meester(s) en juffen dag +
bezoek van burgemeester +
carnavalsmiddag

maandag 12 februari
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schoolgesprek

maandag 12 februari
t/m vrijdag 16 februari

voorjaarsvakantie

zaterdag 17 februari
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zichtbaar schoolgesprek

maandag 19 februari

weer naar school
rapport mee naar huis
luizencontrole

dinsdag 20 februari

voortgangsgesprekken

donderdag 22 februari

voortgangsgesprekken

woensdag 7 maart

vergadering MR

vrijdag 9 maart

violenverkoop

maandag 12 maart

EXTRA STUDIEDAG kinderen
vrij

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
donderdag 22 februari a.s.

