Weekkaart maandag 18 — vrijdag 22 maart 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 18 MAART 2019
VRIJDAG 22 MAART 2019
Marsstraat 26
7782 RK De Krim
tel. 0524-571679
directie@obsklimopschool.nl

MAANDAG 18 MAART 2019
19:00 uur overleg Fancy Fair

DINSDAG 19 MAART 2019
WOENSDAG 20 MAART 2019
EU schoolfruit
Vanmiddag is een teamvergadering

DONDERDAG 21 MAART 2019
EU schoolfruit

VRIJDAG 22 MAART 2019

BIJZONDERHEDEN
Ouderpanel: Er is weer een nieuw ouderpanel gepland. Op vrijdagochtend 29 maart bent u van harte
welkom om in gesprek te gaan over De Vreedzame School. Wij zorgen dat er informatie klaarligt en de
koffie/thee klaarstaat om 8:30 uur! Juf Nicole en juf Linda zullen hierbij aanwezig zijn.
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.
Schoolfotograaf: De fotograaf komt dit jaar de kinderen van groep 8 op de foto zetten op 29 maart a.s.
De kinderen van groep 1 t/m 7 worden volgend schooljaar weer gefotografeerd.
Fancy Fair: Naar aanleiding van de brainstorm hebben we concrete plannen gemaakt. Deze plannen
gaan we maandag 18 maart om 19:00 uur verder uitzetten. U bent van harte welkom om de maandagavond aan te sluiten. We zouden erg blij zijn met hulp van (groot)ouders bij de organisatie van de 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.

KINDERkringloop 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.
Plannen voor 2019-2020: We zijn momenteel samen met de Zone College bezig met een ontwerp voor
het ‘nieuwe’ schoolplein. Ook zijn we achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor het
komende vier-jaren-schoolplan, waarin we zullen schrijven dat we verder gaan met de grote projecten
die we gestart zijn (thematisch werken, gepersonaliseerd onderwijs en De Vreedzame School). Daarnaast hopen we binnenkort de formatie voor volgend schooljaar (klassen & leerkrachten) rond te maken.
Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl
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