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MAANDAG 11 MAART 2019
MR vergadering

DINSDAG 12 MAART 2019
WOENSDAG 13 MAART 2019
EU schoolfruit

DONDERDAG 14 MAART 2019
EU schoolfruit

VRIJDAG 15 MAART 2019
Stakingsdag: kinderen vrij

BIJZONDERHEDEN
De Vreedzame School: In de lessen hebben de kinderen geleerd wat een mediator is. Wanneer er een
conflict op school ontstaat, zullen wij als team de rol van mediator op ons nemen. We zullen de kinderen eerst laten afkoelen, daarna hun eigen verhaal laten vertellen en vervolgens stimuleren om zelf
een oplossing te bedenken, waar alle partijen het mee eens zijn. Hierbij zullen we een stappenplan gebruiken die de kinderen volgend jaar uiteindelijk zelf kunnen gaan toepassen. Dan zullen er kinderen
’geschoold’ worden om de rol van mediator op zich te nemen. www.devreedzameschool.nl
Bedrijven bezoek: Op dinsdag 26 maart gaan de kinderen van groep 6-7-8 op bezoek bij een bedrijf.
Dit is een onderdeel van de week van de techniek. We zijn op zoek naar een aantal ouders die kunnen
halen en brengen (eventueel mag je ook mee tijdens dit bezoek). Je kunt je aanmelden bij juf Monique
of juf Pauline.
Pannenkoekendag: De kinderen gaan dit jaar weer pannenkoeken bakken op vrijdag 22 maart in de
buurtkamer. We hopen dat de ouderen ook in 2019 weer van onze zelfgebakken pannenkoeken en onze aanwezigheid genieten.
We gaan op reis naar de oudheid: We hebben al een aantal feestelijke afsluitingen achter de rug van
verschillende thema’s. Natuurlijk gaan we het huidige thema ook feestelijk afsluiten. Al deze feestlijkheden en de aankomende Fancy Fair hebben ons doen beslissen dat we geen feestelijke ouderavond
gaan organiseren dit jaar, dus geen musical. Natuurlijk gaan we wel uitgebreid afscheid nemen van de
kinderen van groep 8.
Fancy Fair: We hebben mooie en feestelijke plannen voor de aankomende Fancy Fair op 6 april. We
zetten spelletjes klaar, organiseren een kringloopmarkt, verkopen broodjes, cake/taart, drinken en zullen laten zien wat Klimop uniek maakt. De opbrengst van de Fancy Fair gaat naar het MFA in De Krim.
Om dit te laten slagen zijn we op zoek naar een aantal dingen:

Oude foto’s van Klimop. Heeft u nog foto’s van de school van vroeger, dan houden we ons aanbevolen.

Grote lege groenteblikken voor blikgooien.

Kringloop spullen, dat mag op school gebracht worden vanaf 1 april.

Een bakplaat om hamburgers op te bakken.

Hulp van grootouders, ouders, oud-leerlingen of andere familieleden of bekenden die ons een
handje willen helpen op zaterdag 6 april.
Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl

1

