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Vrijdag laatste avond avondvierdaagse
Aanstaande vrijdag is de laatste avond van de
avondvierdaagse. Maar liefst 55 kinderen hebben dan 4
avonden een flink eind
gelopen. Op vrijdag is het
vertrek iets later. Kinderen
moeten om half zeven
worden gebracht en ze zijn
rond 20.00 uur op de
atletiekbaan voor hun ereronde. Na afloop krijgen ze
van de leerkracht een
medaille.

Op tijd beginnen
Om tien voor half negen doen we de deur
van de school open. Alle kinderen moeten
dan naar binnen en gaan naar de klas.
Om half negen begint de les. Dit betekent
dat uw kind dan al in de klas op zijn/haar
plekje moet zitten en alle ouders de klas
weer uit zijn. Het is heel storend als
kinderen te laat komen. Storend voor de
andere kinderen, die al aan het opletten
zijn, maar ook
storend voor uw kind
zelf, die een deel
van de les (en juist
het begin) mist. Wilt
u er daarom
allemaal op letten
dat uw kind(eren) op
tijd op school zijn.
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Foto’s bestellen
Nog twee weken lang kunt u de
schoolfoto’s bestellen. U kunt dit doen
door naar de website http://
www.dreamphotographer.nl/
www.dreamphotographer.nl/Schoolfotos/
Schoolfotos.html
U kunt dan de foto’s uitzoeken die u wilt
bestellen. U betaalt ze via telebankieren
en enige dagen later heeft u ze in huis.
Heeft u vragen over de schoolfoto’s,
stuurt u dan een mail naar
info@dreamphotographer.nl.

De Nieuwsbrief is het maandelijkse informatiebulletin van OBS de Klimroos. Via deze
nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Niets uit
deze uitgaven mag zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt voor welke
publicatie dan ook.
Wilt u informatie van school, dan kunt u ons via onderstaande contactgegevens
bereiken.
OBS de Klimroos, Eerste Oosterparklaan 88, 3544 AK Utrecht, 030-6620004

Reservekleding
Jonge kinderen gaan soms zo in hun spel op, dat ze
vergeten dat ze naar de wc moeten. En dan hebben we
een “ongelukje”. Dat kan altijd gebeuren. Op school
hebben we daarom
reservekleding. Die trekken de
kinderen dan aan. De kinderen
krijgen hun eigen kleding in
een tas mee naar huis. Wilt u
er voor zorgen dat de
reservekleding weer schoon op
school wordt ingeleverd.
Mocht u nog kleding
(onderbroeken, sokken,
maillots, broeken) hebben die
uw kind(eren) niet meer past,
maar nog wel goed is, wilt u
dit dan op school inleveren. We
kunnen dan onze “versleten” kleding wegdoen. Kleding
kunt u inleveren bij een van de kleuterjuffen.

Laatste schoolweek
Op dinsdag 3 juli nemen de kinderen van groep 8 afscheid
van school. ’s Middags door een optreden in de musical
voor de kinderen van school en ’s avonds tijdens een
optreden voor hun ouders. Alle ouders van groep 8
verwachten we op deze avond bij ons op school.
Op woensdag 4 juli gaan de kinderen vast kijken in hun
nieuwe klas en kennis maken met hun nieuwe juf
(binnenkort krijgt u een extra Nieuwsbrief waarin de
klassenverdeling en de leerkrachten voor komend jaar
genoemd zijn).
Op vrijdag 6 juli sluiten we om 12.00 uur de deuren van
de school en gaan we heerlijk zes weken op vakantie.

Rapportgesprekken
Binnenkort krijgen de
kinderen hun
overgangsrapport mee
naar huis. Op woensdag
27 en donderdag 28
juni staan de
rapportgesprekken in de
planning. Zet u deze
data vast in uw agenda.
Op de dag dat de
rapporten mee gaan
hangen ook de
inschrijflijsten weer
klaar.
Start nieuwe
schooljaar en
suikerfeest
In overleg met de
gemeente Utrecht
hebben we afgesproken
dat we het nieuwe
schooljaar starten op
maandag 20 augustus
starten met een
studiedag i.v.m. het
suikerfeest. Dit betekent
dat we alle kinderen
dinsdag 21 augustus ’s
morgens om 8.20 uur
weer op school
verwachten voor de start
van het nieuwe
schooljaar.
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