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6 december 2018  
 

Klimophetnieuws 
 

Afscheid juffrouw Ria Tabbers 

Op vrijdag 7 december nemen we afscheid van juf Ria 

Tabbers als leerkracht van de Klimop. Juf Ria heeft 33 jaar als 

leerkracht in groep 1/2 gewerkt. Van 15.15 uur tot 16.00 uur 

kunt u juf Ria gedag zeggen in in het lokaal van groep 1/2A. 

Ook de kinderen die bij haar in de klas hebben gezeten 

kunnen dan nog even gedag zeggen. Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

het team van de Klimop 

 

   Verlichtingsactie Veilig Verkeer Nederland  

 

Op woensdag 12 december  gaat een aantal kinderen uit 

de bovenbouw voor schooltijd met een missie het 

schoolplein op. 

Zij gaan namelijk  de fietsers belonen die arriveren met goed 

werkende  fietsverlichting.  Goede fietsverlichting is heel erg 

belangrijk, zeker nu het donker is als je van huis weg gaat en 

het binnenkort  ook alweer donker wordt als je terug naar 

huis gaat. Met deze actie hopen we te bereiken dat er meer 

fietsers  werkende verlichting hebben die ook wordt 

aangezet. 

Daarom willen wij u vragen de fietsverlichting van uw zoon of 

dochter in orde te maken. Alvast bedankt! 

De verkeerscommissie 

 

 

 

Data om te onthouden 

7-12-2018 

’s Middags groep 1 t/m 3 vrij 

19-12-2018 

Kerstdiner 17.45 – 19.00 uur  

 

http://www.bs-klimop.nl/wp-content/uploads/2016/12/Fiets-verlichting.jpg
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Nog meer nieuws 

Sinterklaasfeest groot succes, op naar de kerst 

 

December is altijd een drukke maand. Eerst het bezoek van 

Sinterklaas en dan het kerstfeest. De Goedheiligman heeft zijn 

hielen nog niet gelicht of de kerstboom wordt alweer opgezet. 

Zo gaat dat in elk geval in de school. De afgelopen weken 

hebben wij heel veel hulp gehad van ouders die het 

Sinterklaasfeest weer tot een groot succes hebben gemaakt. 

Vanavond zijn veel van die ouders alweer bezig met het 

optuigen van kerstbomen en aanbrengen van versiering. 

Zonder de inzet van al deze ouders zou de school er in 

december niet zo gezellig en feestelijk uitzien als nu. 

Ik wil daarvoor alle ouders bedanken die hun vrije tijd gebruiken 

om de school voor de kinderen zo gezellig te maken. 

Verschillende theatervoorstelling in de Meerse 

Maandag 10 december zal de feestelijke presentatie dag van 

Theaterbureau Vanaf2 plaatsvinden in Theater de Meerse te 

Hoofddorp. Hier zullen verschillende jeugdtheatervoorstellingen 

uit het nieuwe seizoen gepresenteerd worden. Voor 3 

voorstellingen is er momenteel een speciale actie en zijn er 

kaartjes te koop voor slechts € 2 ,00  

 

Groep 1/2D gaat onder schooltijd naar de voorstelling Speelbos. 

Voor de voorstelling na school zijn kinderen en hun ouders 

welkom om langs te komen.. 

Kaartjes zijn te verkrijgen via de volgende link: Voorstelling 

Meer info over de verschillende voorstellingen staan op onze 

website: https://vanaf2.nl/voorstellingen/ 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.demeerse.nl/theater/8602/Trollenjong_Anansi_en_de_nieuwe_wereld_Roodkapje/Presentatiedag_Bureau_Vanaf_2/?type=show
https://vanaf2.nl/voorstellingen/

