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Eenrichtingsverkeer op De Strekel!
Samen zorgen voor Veiligheid.
In verband met de veiligheid van de kinderen en de andere weggebruikers is in overleg met de
gemeente Stede Broec, de politie en de scholen De Klim-Op en Willibrordus afgesproken dat de
Strekel voor de ouders/verzorgers eenrichtingsverkeer is.

U wordt dan ook dringend verzocht De Strekel binnen te rijden ter hoogte van De Bouw 19.
Parkeer uw auto bovendien zodanig dat er voldoende ruimte blijft om te passeren.
Hierdoor zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rond school en dat onze goede  buren
geen last hebben van auto’s die op hun erf draaien en staan.

Namens alle kinderen, ouders en buren: hartelijk dank voor uw medewerking!

‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Woensdagochtend 24 januari
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 team

Kijkavond Volkssterrenwacht Orion, zaterdag 25 november

Tijd: van 19.00 - 22.00 uur.
Toegang: gratis.
Programma:
- in het planetarium: presentaties over het heelal zoals over sterren, planeten en
sterrenbeelden,
- op het dakterras: kijken door de telescopen naar de maan, de pleiaden en de
Orionnevel en uitleg hierover
- bezoek aan de expositieruimte met o.a. presentaties op een groot touch screen, kijken
door microscopen en proefjes over licht, statische elektriciteit en magnetisme.
Volkssterrenwacht Orion, Veilingweg 21B (1e verd. Streekbos Paviljoen),1611 BN
Bovenkarspel. Tel.06-48850445

Koningsdag roostervrij
Op Koningsdag 27 april zijn alle kinderen roostervrij.

Schoolfotograaf komt op woensdag 18 april
Op woensdag 18 april komt de schoolfotograaf op onze school.
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Vanaf 12.00 is iedereen vrij; wij zien
jullie dan weer op het
Kerstdiner van 17.00 tot 18.30uur

Roostervrije dag groep 1 t/m 4

Staking Basisonderwijs

 ik ben jarig!
Bezoek onze website en Facebookpagina:
www.klim-op.info
Fb: De Klim-Op Bovenkarspel

22. Roostervrije middag groep 1 t/m 8
23.  Ravi
24.
25. Kerstvakantie t/m 5 januari 2018
 Selena, zij komt bij juf Petra en juf
Kitty in groep 1/2
26.  Stijn
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28.  Cas
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