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Beste ouders/verzorgers,

Een korte nieuwsbrief deze keer, met onder andere informatie over de Klim-op-dag die dit jaar in het

teken staat van cultuur en een tip om tegen gereduceerd tarief ICT-gerelateerde producten te
bestellen.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Klim-op-dag
24 en 25 september staan op de Klim-op in het teken van cultuur. De kinderen gaan deze dagen
culturele workshops volgen en op 25 september zullen ze wat ze gedaan hebben presenteren aan
elkaar en aan de ouders.
De presentatie zal van 12.00u tot 12.45u plaatsvinden in de sporthal en u bent hierbij van harte
welkom. De school zal die dag dus wat later uit zijn.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan tijdens hun workshops op creatieve wijze aan de slag
met emmers en de kinderen van groep 4 t/m 8 maken een keuze uit 3 verschillende workshops
binnen de disciplines theater, muziek en beeldende kunst. Het doel is om de kinderen op een
onderzoekende manier creatief uit te dagen.
Op 25 september zullen er, naast de workshops en de afsluiting, in alle groepen ook feestelijke
activiteiten zijn om de verjaardagen van de leerkrachten te vieren.

ICT
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van leerlingen in het (speciaal)
basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software,
clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Dit is mogelijk omdat
APS IT-diensten (waar schoolspot onder valt) samen met haar partners SLBdiensten (VO en
MBO) en SURFmarket (HO en WO) namens het hele onderwijs met ICTleveranciers onderhandelt
voor de beste prijs en voorwaarden. Deze samenwerking resulteert in aantrekkelijke
overeenkomsten. Onderwijsinstellingen nemen deze overeenkomsten af voor gebruik op school
en betalen vaak al een gedeelte voor het gebruik thuis. Hierdoor kun je thuis tegen een sterk

gereduceerde prijs met officiële software en hardware werken. Ouders betalen bijvoorbeeld
helemaal niets voor de upgrade van Windows 10 en ook bieden we heel veel antiviruspakketten
aan met korting. Daarnaast verkopen we hardware zoals MacBooks, iPads en zelfs smartphones.
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je
kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Voor meer
informatie: https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot of gebruik de
button inloggen om een account aan te maken.

Gegevens controleren
Alle kinderen hebben deze week hun leerlingstamkaart in een envelop mee naar huis gekregen. Het is de
bedoeling dat u de gegevens controleert en, indien nodig, aanpast. Wij ontvangen het formulier graag zo
spoedig mogelijk weer, ondertekend, retour.

Bijlagen
Bijlage 1: kalenderblad september

Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

