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Fluistertelefoon 
De kinderen van groep 8 hebben een fluister-telefoon gemaakt 
voor de kinderen uit groep 3. Een fluister-telefoon is een 
akoestisch instrument, waarbij kinderen zichzelf beter kunnen 
horen bij het leren lezen. Door de versterking en omleiding van 
het geluid kan het kind door te fluisteren, zichzelf prima horen 
lezen. Hierdoor kan het kind zachtjes het lezen oefenen, zonder 
anderen te storen en zonder afgeleid te worden door andere 
geluiden. 
 

Nieuwe leerplichtambtenaar  
We hebben een nieuwe leerplichtambtenaar. Haar naam is mevrouw Cherinda Alvares en wij hebben vorige 

week kennis mogen maken met haar. De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente en bestrijdt 

schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jongeren. Zij is de deskundige op leerplichtgebied en kan 

zowel zorgend als handhavend optreden. Binnenkort verwachten we de leerplichtambtenaar ‘s morgens bij de 

deur van school voor een laatkomersactie met als doel te zorgen dat alle kinderen tijdig in school aan het 

onderwijs kunnen beginnen.  

 

SMW 
De themabijeenkomst van het schoolmaatschappelijk werk SMW van de Klimop was een succes. 2 ouders 

hebben aandachtig geluisterd naar de informatie en zijn nu veel te weten gekomen wat mevrouw Ludie Koot, 

onze collega van  schoolmaatschappelijk werk, zoal doet. Veel ouders hadden vragen over wat kan ik mijn kind 

allemaal aanbieden na schooltijd, sporten, huiswerkbegeleiding of hoe kan ik mijn kind beter voorbereiden op 

het leren? Die ouders weten nu waar zij terecht kunnen als er schulden zijn en dat je daar niet te lang mee moet 

wachten. De conclusie was, dat je alles kan vragen aan Ludie en als zij het niet weet, gaat zij samen met de 

ouder kijken wat de beste plek is waar je dan wel geholpen kan worden. Ludie houdt zich aan haar 

beroepsgeheim en als er gesproken wordt met het kind, gaat dat altijd met toestemming van de ouders. Ludie  

is op donderdag aanwezig op de Klimop en is op maandag en  dinsdag ook telefonisch te bereiken. De aanwezige 

ouders hebben aangegeven heel blij te zijn dat de Corona maatregelen zijn versoepeld en dat er behoefte is de 

leerkracht één op één te spreken. Als ouder kun je natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht om 

in gesprek te gaan. 

 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is feestelijk geopend. Het thema van de 

Kinderboekenweek is “Worden wat je wil”. Alle leerkrachten gingen, 

verkleed als kok, tandarts, schilder, visser, bouwvakker, voetballer, 

politie- en brandweerman, de kinderen ’s morgens op het schoolplein 

ophalen voor een mooie start van die Kinderboekenweek. De 

komende dagen staat de school in het teken van plezier in lezen! 

 

Lieve Klimoppers, 
Het is een gevecht tussen gevoel en verstand 

Aan de Klimop heb ik mijn hart verpand 

Maar ik weet, ik zou het nooit kunnen verkroppen 

Me een leven lang op 1 plek te verstoppen 

Het ga jullie goed! 

Tot ziens! 

Meester Paul  

Belangrijke data  

11 
okt 

Informatiebijeenkomst 
SOL: Jeroen Verwoerd 
08.30-09.30uur  

15 
okt 

Korte lesdag tot 12.00uur 
en ’s middags zijn alle 

kinderen vrij 

25 
okt 

Voortgangs-gesprekken 
met ouder, leerling en 

leerkracht(en) op 
uitnodiging (kinderen 

hebben geen lesdag) 

26 
okt 

Informatiebijeenkomst 
Kinderparadijs 08.30-
09.30uur  

2 
nov 

Informatiebijeenkomst 
Amrita opvoedwinkel 

08.30-09.30uur  

8 

nov 

Informatiebijeenkomst 

PPO (Passend Primair 

Onderwijs)  

 

Voortgangsgesprek 
U ontvangt komende week de 

uitnodiging voor de voortgangs-

gesprekken op maandag 25 oktober. U 

wordt die dag, samen met uw kind, op 

gesprek verwacht bij de leerkracht.  

 

Sportieve pauze & SOL 
Maandag 11 oktober van 08:30 tot 

09:30 uur komen Jeroen Verwoerd en 

zijn collega Charl Sait, informatie 

geven over de tussen schoolse opvang. 

Ook krijgt u informatie over de 

activiteiten die na schooltijd door SOL 

worden aangeboden. Denk aan 

huiswerkbegeleiding, schilderlessen, 

sport en spel, en nog veel meer. 

Daarnaast worden er voor 

volwassenen diverse activiteiten bij 

SOL georganiseerd. Wilt u meer 

weten? Kom dan maandag 11 oktober 

naar de informatieochtend.        

Feestival  
Gisteren vond Feestival, het feestelijkste 

festival van Noord, plaats op ons 

schoolplein. Feestival is een 

samenwerkingsproject van het 

Rotterdams Volkstheater, het 

Kinderparadijs, SOL en vele andere 

organisaties uit Noord. Met een grote 

knipoog naar de Kinderboekenweek 

hebben zij verschillende activiteiten 

aangeboden. Wij danken die 

organisaties voor een mooi aanbod en 

hopen van harte dat kinderen 

geïnspireerd zijn geraakt door het 

aanbod. 
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