
   

  Pagina 1 van 5 

   
 

 

Donderdag 13 juni 2019  
 

Klimophetnieuws 

Spetterende BBQ met ouders, 

leerlingen op vrijdag 5 juli 

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse BBQ. De ouderraad 
organiseert op vrijdag 5 juli heel veel leuke spelletjes voor de 
kinderen en  een heerlijke BBQ en een lekker drankje voor wie 
daar trek in heeft. 
U bent van harte welkom van 17.00 tot 20.00 uur. 
Voor de BBQ dient u van tevoren consumptiebonnen te kopen.  

U kunt hiervoor terecht op vrijdag 14 juni en vrijdag 21 juni 
om 8.30 uur in de aula van de school.  
Het thema van het zomerfeest is Hollands Glorie en we zien u 
graag in rood en/of wit en/of blauw. 

 
 

Maandag 24 juni geen school 
Maandag 24 is er geen school en zijn alle leerlingen vrij. Het team van de Klimop gebruikt deze 
dag om de resultaten van de citotoetsen te analyseren. Met behulp van de analyse kijken wij naar 
ons onderwijs en verbeteren ons onderwijs waar dat nodig is om de resultaten verder te 
verbeteren. 

Data om te onthouden 

18-6-2019 

Start Avondvierdaagse 

19-6-2019 

Sportdag groepen 3 t/m 8 op de 
atletiekbaan in Hoofddorp 

21-6-2019 

Groepen 1 t/m 3 ’s middags 
vrijdag 

24-6-2019 

Geen school, leerlingen vrij. Wel 
gesprekken met ouders en 
leerlingen van de groepen 6 en 7 
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Voor de ouders en leerlingen van de groepen 6 en 7 zijn er die dag wel gesprekken gepland. 
Tijdens deze gesprekken krijgen ouders en leerlingen informatie over de mogelijkheden in het 
voortgezet onderwijs afhankelijk van de prestaties en inzet van hun zoon/dochter tot dat moment. 
  

Avondvierdaagse van 18 t/m 21 juni 

Volgende week dinsdag start de 40ste Avondvierdaagse in Hoofddorp. Honderden wandelaars 
gaan weer vier dagen genieten van gezellige wandelingen door Hoofddorp.  
In de bijlage die u heeft ontvangen bij de mail over deze nieuwsbrief vindt u de routebeschrijving 
van de vier dagen. Let op! De dagen staan helaas niet in de juiste volgorde. 
 

Uitdelen van uitnodigingen voor feestjes 
 

Als kinderen jarig zijn willen zij klasgenootjes uitnodigen voor hun feestje. Deze 
uitnodigingen worden vaak in de klas uitgedeeld. Dat is heel leuk voor de 
kinderen die worden uitgenodigd maar minder leuk voor de kinderen die niet 
worden uitgenodigd. Kinderen moeten hiermee leren omgaan maar het is voor 
kinderen soms best wel verdrietig als je zelden of misschien wel nooit een 
uitnodiging krijgt. 

Daarom verzoeken wij u om uitnodigingen niet in de klas uit te delen maar dit in de gang of op het 
schoolplein te doen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020 
Herfstvakantie 19 t/m 28 oktober 
Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari  
Voorjaarsvakantie 14 t/m 24 februari  
Paasvakantie 9 april t/m 13 april  
Meivakantie 25 april t/m 10 mei  
Hemelvaart 21 t/m 24 mei  
Pinksteren 31 mei t/m 1 juni  
Zomervakantie 3 juli t/m 16 augustus 
Studiedagen/werkdagen zonder leerlingen: 
Maandag 28 oktober 
Maandag 6 januari 
Vrijdag 14 februari 
Maandag 24 februari 
Donderdag 9 april 
Maandag 15 juni 
Vrijdag 3 juli 

 

Vier activiteiten in de zomervakantie: 
 
VOOR DE DERDE KEER IN HAARLEM; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN! 
 
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze zomervakantie komt 
de Musical4daagse voor de derde keer naar Haarlem. Maak een musical in 4 dagen voor een echt 
publiek. Geen ervaring nodig.  
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige 
musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in de 
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 
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Voor wie? 
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 
jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  
 
Goed om te weten 
13 juli t/m 16 juli | 09:00 tot 14:00  
17 t/m 20 juli | 09:00 tot 14:00 
Inschrijven kan tot 29 juni via de website: www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  
 
Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl  
Email: info@musical4daagse.nl 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   
 

 

http://www.musical4daagse.nl/
http://www.musical4daagse.nl/
mailto:info@musical4daagse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc
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 HOOFDDORP AAN ZEE 2019  
Aankomende zomervakantie organiseert Het Cultuurgebouw de derde editie van 

Hoofddorp aan Zee.  

In het groenste stukje van Hoofddorp Centrum gaan we tekenen, schilderen, muziek 

maken, sporten, 3d- printen, genieten en nog veel meer leuke dingen! Dit samen met veel 

gezelligheid en lekker en gezond eten/drinken.  

Tijdens het project is er slechts een thema als richtlijn, de kinderen mogen zelf bepalen wat 

er gemaakt wordt. Dankzij de samenwerking met verschillende organisaties hebben we 

een breed aanbod aan activiteiten en materialen.  

Hoofddorp aan Zee is een onderdeel van het landelijke initiatief ‘Kinderen aan Zee’. 

 In verschillende steden worden vakantieactiviteiten georganiseerd voor kinderen die niet 

of heel kort op vakantie gaan.  

Het aanbod is voor kinderen van 9 t/m 15 jaar, verdeeld over een periode van twee 

weken. Samen met professionele kunstenaars en welzijnsbegeleiders werk je aan een 

unieke, kunstzinnige en sportieve uitdaging.  
 
Hoofddorp aan Zee Junior vindt plaats van 15 t/m 18 juli (9 t/m 12 jaar) en Hoofddorp aan Zee XL 
van 22 t/m 25 juli (12 t/m 15 jaar). Het inschrijfgeld bedraagt €40,- voor 4 dagen. Mocht het 
inschrijfgeld een belemmering vormen, Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt graag mee om 
deelname mogelijk te maken. Aanmelden kan via de website www.kinderenaanzee.nl/hoofddorp 
en kies vervolgens je project ‘Hoofddorp aan Zee 2019: 12+ jaar’ of ‘Hoofddorp aan Zee 2019: 
 9-12 jaar’. 


