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Fietssponsortocht ouderraad De Klim-Op
 OUDERS GEZOCHT 
Dit jaar heeft de Ouderraad van de Klim-Op zich ingeschreven voor de
fietssponsertocht van de Rabobank. Wij zijn op zoek naar ouders die met ons mee
willen fietsen of zich als reserve willen opgeven. Het betreft een fietsrondje van
ongeveer 37 km.
Als we met zijn allen in een groep deze tocht uit fietsen kunnen wij een bedrag van
maximaal € 250,00 innen. Dit prachtige bedrag kunnen we dan wij dan als
Ouderraad weer gebruiken voor hele leuke dingen. Denk hierbij het Wensboek,
hesjes voor op het schoolreisje, Eénwielers etc. waar wij als Ouderraad afgelopen
jaar/jaren aan hebben bijgedragen.
De tocht wordt gefietst op Zaterdag 10 juni a.s. (starttijd 9.00-9.30) en binnenkomst
moet voor 13.30 zijn. Startplaats Rabobank Bovenkarspel.

Aanmelden kunt u bij het mailadres van de ouderraad.
OR@klim-op.info
Wilt u er dan bij vermelden of u de tocht wilt fietsen of dat u reserve wilt zijn.
Een sportieve groet,
De Ouderraad van de Klim-Op.

Lekker Lezen in onze bibliotheek ‘De Boekentuin’
Kom helpen als biebmoeder in onze gezellige bibliotheek: er is een plekje vrij voor een
reserve biebmoeder/vader/opa/oma!!

Meld je/u aan bij juf Jacqueline.

Uitslag verkiezingen MR
Tijdens de MR verkiezing die onlangs is gehouden zijn de meeste stemmen uitgebracht
op Bert Dijkman. Van harte welkom in de MR! Nog hartelijk bedankt, Joram Manshanden
en Niels Horn, voor jullie kandidaatstelling.

Wijziging datum: ‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Woensdagochtend 22 maart hebben we wederom met elkaar, ouders en teamleden,
zonder agenda gepraat over allerlei onderwerpen die met onze school te maken hebben,
zoals TOOLS21 en het overblijven.
Woensdagochtend 31 mei
tussen tien voor half negen en kwart over negen
bent u weer van harte welkom (in de teamkamer)!
De koffie en thee (met koek ) staan dan klaar.
Met hartelijke groet en tot ziens!
Het tea

