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Het schooljaar zit er bijna op! Het is een fantastisch jaar geweest. Er is hard gewerkt en veel
gespeeld. Volgende week nog het zomerfeest en dan een welverdiende vakantie voor ons
allemaal. Over de invulling van het zomerfeest heeft u van de leidsters van uw eigen locatie al
informatie gehad.
Ouderavond
Op dinsdag 9 juli was er een zeer geslaagde ouderavond. De logopediste en de verpleegkundige
van het consultatiebureau hebben waardevolle informatie gegeven.
Huisvesting
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in De Hagen snelle vorderingen gemaakt worden met de bouw
van de brede school De Prenter. Het is nog steeds de bedoeling dat de locatie De Hagen zijn
intrek gaat nemen in dit mooie gebouw. Helaas is er nog geen overeenstemming over het
huurcontract. De gevraagde huur en servicekosten zijn voor Klimop te hoog. Wij hopen nog
steeds dat de Gemeente een handreiking doet en het mogelijk maakt dat Klimop mee gaat
verhuizen.
Ondertussen zoeken wij naar alternatieven als het onverhoopt niet gaat lukken.
U kunt er echter gerust op zijn dat er ook na 1 november een leuke locatie zal zijn voor Klimop.
In het Monnikenhof is de plannenmakerij gestart voor ook een nieuwe gebouw. Ook hier is het
de bedoeling dat Klimop daar te zijner tijd zijn intrek in zal nemen. Wanneer met de werkelijke
bouw gestart wordt is nog niet bekend. Voorlopig zitten wij dus nog op de huidige locatie.
Halen en brengen
De peuterspeelzaal is open van 8.30 tot 11.50 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk er voor te zorgen dat uw peuter om 8.30 uur (stipt) in de klas zit.
Het is de bedoeling dat u de eerste 5 minuten aanwezig bent om de dag gezamenlijk te openen.
Als u niet op tijd bent, dient u met uw peuter in de gang te wachten tot de ‘kring’ klaar is. Uw
peuter kan dan de klas in. Het is niet de bedoeling dat u dan zelf ook de klas in gaat. Dit is
verwarrend voor peuters die al afscheid genomen hebben en onderbreekt het programma.
Het is belangrijk dat u uw peuter op tijd ophaalt. De leidsters gaan daarna de klassen weer in
orde maken voor de volgende dag. Kunt u, om wat voor reden dan ook, uw kind niet op tijd
ophalen bel dan even op! Peuters die bij herhaling te laat opgehaald worden, moeten extra
betalen. De leidsters moet dan immers overwerken. Het bedrag wat u dient te pinnen als u uw
peuter te laat ophaalt is 7,50 euro.
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Ouderparticipatie
Voor de ontwikkeling van uw peuter is het belangrijk dat u weet welke thema’s behandeld
worden, zodat u thuis kunt oefenen. U krijgt per thema altijd al een ouderbrief en deze brief zult
u ook in het volgend schooljaar blijven ontvangen. De ‘kring’ zoals boven beschreven is ook een
manier om ouders te betrekken.
Uw peuter heeft een eigen schriftje mee. In dit schriftje staan de liedjes en woordjes; in het
schrift kunt u noteren wat u thuis geoefend heeft en waar u tegenaan gelopen bent. Het is
belangrijk dat het schriftje regelmatig meegegeven wordt! Twee keer per jaar wordt er een
afspraak met alle ouders van de Piramide peuters gemaakt om met de leidster rustig over de
ontwikkeling van uw peuter te praten.
Helaas viel de belangstelling van ouders van Piramide kinderen voor de afgelopen ouderavond
wat tegen. Wij wijzen er op dat u bij inschrijving voor Piramide getekend heeft voor deelname
aan de ouderparticipatie!
Ouderbijdrage
Helaas zijn wij genoodzaakt de ouderbijdrage te verhogen van 25 naar 32,50 euro per maand
per dagdeel voor reguliere peuters en van 10 naar 12,50 per maand voor Piramide peuters. Dit
gaat in op 1 september 2013. In juli en augustus hoeft er geen ouderbijdrage betaald te worden.
Vakantierooster

Paardenmarkt:
Herfstvakantie:
Studiedag:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

09-10-2013
21-10-2013 t/m 25-10-2013
01-11-2013
23-12-2013 t/m 03-01-2014
17-02-2014 t/m 21-02-2014
18-04-2014 t/m 05-05-2014
29-05-2014 t/m 30-05-2014
09-06-2014
21-07-2014 t/m 29-08-2014

Op maandag 2 september zijn wij weer open (8.30 – 11.50 uur!!!!)
Fijne vakantie
Team en directie Klimop
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