INFOBULLETIN

december 2018
Belangrijke data
14 december Kerstmusical opgevoerd door ouders
20 december Kerstviering: kerstmarkt (zie andere bijlage)
22 december 12.00 uur start kerstvakantie
7 januari Studiedag: Alle kinderen zijn vrij!
8 januari Eerste schooldag in 2019
Deze week hoofdluiscontrole
16 januari Cursus Medezeggenschapsraad
23 januari-2 Nationale voorleesdagen en voorleesontbijt
februari
25 januari Opvoering voor (groot)ouders
31 januari Start poëzieweek.

Kerstmusical ‘Scrooge’
Vrijdag 14 december is de kerstopvoering
door de ouders, samen met het team. De
volgende tijden zijn op deze dag van
belang:
• 8.45 uur: aanvang school
• 10.30 tot 12:00 uur:
kerstopvoering
Vanzelfsprekend zijn familieleden van de
artiesten en oud-musicalspelers van harte
welkom. Wij vragen u tijdens de kerstopvoering alleen op de aangewezen plaatsen te gaan zitten.
In verband met het beschermen van de sportvloer: schoenen uit en op de gang of in een
kleedkamer plaatsen. Gaarne op tijd aanwezig zijn.
Wij zijn trots op deze jarenlange traditie en aan er samen weer een mooie voorstelling van gaan
maken! Toi-toi-toi!

Kerstmarkt Winter Wonderland
Op donderdag 20 december wordt er op de Klimroos voor de kinderen een kerstmarkt
georganiseerd.
De afgelopen weken en de komende week zijn onze leerlingen druk in de weer (geweest) om
prachtige dingen te maken die tijdens de kerstmarkt verkocht gaan worden. Van prachtige
fotolijstjes en kaarsen tot kerstboomhangers en lampionnen. Er is voor ieder wat wils. Leuk om
voor uzelf te kopen of als cadeautje voor iemand anders. Neemt u klein geld mee voor het
gemak van uzelf en de verkopers?
De kinderen hebben erg hard gewerkt en het zou leuk zijn als er deze avond veel van de mooie
spulletjes verkocht worden. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met opa’s, oma’s, buren,
vrienden en bekenden naar onze gezellige kerstmarkt te komen. Iedereen is van harte welkom!
We rekenen op een grote opkomst.

Om 17:30u gaan de deuren van de school open. De kerstmarkt duurt tot 20:30 uur. U bent
welkom op het moment dat het u het beste uitkomt. Om de drukte te spreiden hebben we een
vaste looproute ingesteld. We vragen vriendelijk of u mee wilt helpen de drukte een beetje te
verdelen.
Alle kinderen die in groep 1 t/m 8 zitten, krijgen ’s avonds bij hun juf of meneer een set
consumptiebonnetjes mee voor een bekertje ranja en een oliebol.
Voor alle bezoekers is er snert, glühwein, chocolademelk, koffie/thee, ranja en verse(!) soep
met stokbrood te koop. De opbrengsten van deze verkoop zijn voor het goede doel. Ook worden
er oliebollen verkocht en de creatieve creaties gemaakt door de kinderen. Deze werken,
gemaakt door de kinderen zelf, gaan pas op vrijdag mee naar huis.
In de speelzaal kunnen de kinderen actief deelnemen aan allerlei winterse spelletjes. Hiervoor is
een strippenkaart te koop tegen een kleine vergoeding.
Tevens zullen er in de diverse gangen speciale verkooptafels zijn waarop kleine bedrijfjes of
enthousiaste ouders en kinderen spulletjes verkopen. Ook zij dragen bij aan het goede doel!
En er is een loterij met mooie prijzen. Het is handig als u uw klein geld meeneemt om zo veel
mogelijk gepast te betalen bij de verschillende kramen en bij het kerstbal in de aula. Bij de losse
verkooptafels zijn ook grotere/duurdere items te koop! We gaan voor een mooie opbrengst
voor Stichting Opkikker.
Tevens is er een unieke gelegenheid om een toffe foto te maken in/bij een winterse reuze
schudbol. Dit kan alleen of met het hele gezin! Een professionele fotograaf zal de foto’s maken
voor een gering tarief. Ook deze opbrengsten gaan geheel naar Stichting Opkikker!

17:30 uur : Opening van de Kerstmarkt Winter Wonderland
17:30 uur : Kerstdisco in de aula onder leiding van Dj Luuk (verzoekjes kosten 0,10ct)
18:00 uur : Verhaal door de Winterkoningin
18:30 uur : Kerstdisco in de aula onder leiding van Dj Luuk (verzoekjes kosten 0,10ct)
19:00 uur : Verhaal door de Winterkoningin
19:45 uur : Kerstdisco in de aula onder leiding van Dj Luuk (verzoekjes kosten 0,10ct)

Sportactiviteiten
Tafeltennis voor kinderen uit groep 5 t/m 8
Ook dit jaar organiseert tafeltennisvereniging ODT weer het jaarlijkse
Kindertafeltennisfeest. Op vrijdag 28 december 2018 wordt daarbij
gestreden om het Open Roosendaals kampioenschap Tafeltennis voor
basisscholieren uit de groepen 5 t/m 8.
De kinderen van groep 5 en 6 spelen vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur hun wedstrijden. De kinderen
van groep 7 en 8 spelen van 13.30 tot 16.30 hun wedstrijden om het kampioenschap van
Roosendaal. Opgeven kan bij Juf Janny (j.kools@deklimroos.nl) tot uiterlijk 19 december!

CycleSensation
Ook dit jaar zal de Klimroos deelnemen aan de CycleSensation in de St. Jan. Op zaterdag 2 februari
2019 willen wij met een groep enthousiaste kinderen en leerkrachten gaan fietsen voor het goede
doel Kika. Dit jaar gebeurt het op persoonlijke titel en hebben we geen schoolbrede actie voor
Kika. De leerlingenraad heeft dit jaar een ander goed doel gekozen om ons schoolbreed voor in te
zetten met de kerstmarkt.
Toch zijn er waarschijnlijk kinderen die willen fietsen tijdens de
CycleSensation. Ben je minimaal 1.30m en heb je zin in een uur
spinnen in de St. Jan op swingende muziek onder leiding van een
ervaren instructeur schrijf je dan nu in via een reactie op het
DigiDUIF-bericht dat deze donderdag verzonden wordt.
Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen. Wel daagt de organisatie je uit om een zo hoog mogelijk
donatiebedrag mee te brengen. Vraag je familie, buren en vrienden om je te sponsoren. De hele
opbrengst van het kidsblok gaat naar KIKA.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen zijn opgeborgen in een kast die staat in de gang van de
aula naar de groepen 1/groep 2. Na elke vakantie zal de kast leeg gemaakt
worden. De spullen gaan naar een goed doel. Als u spullen mist, kijk dan voor een
vakantie in de kast met gevonden voorwerpen!

Nieuwe groep 1
Na de kerstvakantie start er een nieuwe groep 1. Juffrouw Ganima en
juffrouw Kristy gaan samen deze groep leiden. We wensen jullie allemaal een
fijne tijd!

Welkom !!

JONG KUNSTIG CREATIEF VOOR OUDEREN!
UITNODIGING VOOR KINDEREN BASISSCHOLEN WIJK KORTENDIJK, GROEP 3 t/m 8.
Benjamin Scheltema kreeg het idee aangereikt door zijn zoon, pakte het op en ging er mee aan de
slag, om kinderen iets te laten doen voor ouderen. Het Bewonersplatform Kortendijk ondersteunt
het idee en initiatief en vandaar onze oproep aan u voor de actie:
Op 19 december van 13.30 uur tot 16.30 uur geeft Benjamin Scheltema de kinderen een korte
workshop tekenen, waarna ze zelf aan de slag mogen om een tekening te maken, waarbij de
onderwerpen zijn; Kinderen uit de Dijken, Ouderen, Kunst en onze wijk. Ook mogen de kinderen
hun creativiteit aanwenden voor het maken van een kunstwerkje van groen en bloemen.
De ouders of begeleiders van de deelnemende kinderen worden om 15.45 uur verwacht in ’t
Dijksteeke. De kinderen en hun ouders/begeleiders gaan om ca. 16.30 uur hun zelfgemaakte
kunstwerkje en tekening aanbieden bij ouderen in De Bloemschevaert.
Deelname is gratis. De middag vindt plaats op 19 december in wijkcentrum ’t DIJKSTEEKE,
Dijkcentrum 191. Voor het brengen en halen van de kinderen dienen de ouders of begeleiders zelf
te zorgen. Opgeven kan door een bericht te zenden naar: bpkortendijk@gmail.com.

Overblijven
Overblijfkaarten
Nieuwe overblijfkaarten kunnen tegen contante betaling gekocht worden
bij Ciska of Ron.
Termijnen
Betaalt u per periode? Dan is het volgens het overblijfprotocol de bedoeling
dat deze betaling 2 weken voor aanvang van de betreffende periode
bijgeschreven is op bovengenoemd rekeningnummer. De perioden zijn dit
schooljaar nog:
Periode 3: 28-01-19 t/m 12-04-19
Periode 4: 15-04-19 t/m 05-07-19
Let u er op dat een bankoverschrijving een week verwerkingstijd nodig heeft. Het
rekeningnummer is: NL67Rabo0174394179 t.n.v. ‘de Klimroos’. Graag onder vermelding van de
volledige naam van uw kind, groep (ook a, b of c) en periode 3 of 4. Dank u wel.

Parkeren
In de winter wordt gemakkelijk de auto gebruikt om de kinderen naar school te brengen. Hierdoor
wordt het parkeerprobleem steeds groter!
Van omwonenden en ouders krijgen we vaak klachten. Wij vragen u dan ook te
parkeren in een parkeervak en niet bij een gele streep of in een vak met een wit
kruis voor een uitrit. Het parkeerterrein voor het Dijkcentrum en in de Robijndijk
zijn goede mogelijkheden.
Veilig parkeren is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Het gaat hier om
uw eigen kind en het kind van een ander. Hartelijk bedankt voor uw
medewerking!
De Verkeerscommissie
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