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Agenda augustus en september 2016:
Maandag 29 augustus:

Eerste lesdag

Vrijdag 9 september:
Dinsdag 13 september:
Donderdag 15 september:

Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Jaarvergadering Oudervereniging/MR
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
schoolverlaters.
Tijd: 19.30-20.30 uur. Locatie: vestiging Almere Buiten

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een bijzonder korte maandbrief. Aan het einde van de week begint de
volgende maand en ontvangt u de maandbrief van september.
Vandaag is het schooljaar 2016-2017 begonnen voor de kinderen en voor ons als team. In de
weekopening kwam aan de orde hoe het is om ergens nieuw te zijn en hoe we het in de groep
prettig kunnen hebben met elkaar. In de klas wordt dit verder uitgewerkt deze week zodat in
elke groep te zien is hoe we met elkaar willen leren en werken. In de volgende maandbrief
meer hierover.
Op de volgende pagina vindt u de dagen waarop de kinderen gymles hebben. Op de laatste
twee pagina’s vindt u het overzicht van vakanties, vrije dagen en andere bijzondere dagen.
Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:
Wilt u als ouder zo vriendelijk zijn om uw eigen fiets bij het hek naast het panna-veldje te
zetten? Op deze manier blijven er voldoende fietsrekken vrij voor de kinderen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
De lessen beginnen zoals u weet om 8.40 uur. De voordeur is vanaf 8.30 uur open zodat er
voldoende tijd is om op tijd klaar te zitten in de klas. De lessen duren tot 14.30 uur. Dit
betekent dat de kinderen dan nog niet buiten staan. U begrijpt dat er enige tijd nodig is om
jassen en tassen te pakken, de rij te maken en rustig naar buiten te gaan met de groep.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Gymles
Maandag: budo-lessen*) voor de groepen Rozemarijn en Ratelaar; gymles voor groep
Pimpernel
Dinsdag: Ridderspoor, Korenbloem, Ratelaar en Rozemarijn
Woensdag: Jasmijn, Leeuwenbek en Berenklauw
Donderdag: Pimpernel, Jasmijn, Korenbloem en Leeuwenbek
Vrijdag: Ridderspoor, Ratelaar, Rozemarijn en Berenklauw
Bij bewegingsonderwijs stellen we eisen aan de kleding. Mochten leerlingen hun gymkleren
vergeten hebben, dan kunnen ze niet meedoen met de gymles. Aparte gymschoenen zijn
verplicht. Naast steun, geven goede sportschoenen ook bescherming tegen voetwratten en
dergelijke. Wanneer uw kind last heeft van wratten bent u verplicht ook voor badslippers zorg te
dragen. Na de gymles wordt er door alle leerlingen gedoucht en wassen ze zich met zelf
meegebrachte zeep. Per gymdag dus meegeven: gymkleding, schoenen (slippers), handdoek en
zeep. Wanneer uw kind deodorant gebruikt dan mag een deodorantroller of een deodorantstick
worden meegenomen. Spuitbussen zijn niet toegestaan.
In verband met de veiligheid is het verplicht dat leerlingen hun horloges en sieraden zoals
kettinkjes, ringen en oorringen voor de les afdoen.
*) We kunnen ieder schooljaar een aantal groepen een half uur budoles per week bieden. Deze les is
gericht op de weerbaarheid en het zelfbeeld van de leerlingen.
Na afloop van de budoles wassen de leerlingen hun voeten en nemen dus een handdoek en zeep mee.

Overzicht vakanties, vrije dagen en bijzondere dagen SBO De Klimop 2016-2017
Vakanties
Maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017
Vrijdag 14 april 2017 en maandag 17 april 2017
Maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017
Donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Maandag 24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasdagen
‘Mei’vakantie
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2017

Lesvrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 9 september 2016
Periodeplanningsdag 1
Maandag 24 oktober 2016
Periodeplanningsdag 2
Vrijdag 23 december 2016
Lesvrije dag
Vrijdag 3 februari 2017
Periodeplanningsdag 3
Donderdag 16 februari 2017
Studiedag
Vrijdag 17 februari 2017
Periodeplanningsdag 4
Vrijdag 5 mei 2017
Bevrijdingsdag
Maandag 8 mei 2017
Periodeplanningsdag 5
Dinsdag 6 juni 2017
Studiedag
Vrijdag 21 juli 2017
Lesvrije dag
Bijzondere dagen, informatiemomenten, gespreksavonden
Eerste lesdag van het schooljaar: deur open om 8.30 uur,
Maandag 29 augustus 2016
om 8.40 uur beginnen de lessen
Jaarvergadering van de Oudervereniging/
Dinsdag 13 september 2016
Medezeggenschapsraad (in de avond)
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
Donderdag 15 september 2016
schoolverlaters.
Tijd: 19.30-20.30 uur. Locatie: vestiging Almere Buiten
Maandag 26 september t/m woensdag 28
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Stad
september:
Maandag 3 oktober t/m vrijdag 14 oktober
Kinderboekenweek
Woensdag 12 oktober t/n vrijdag 14 oktober Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Buiten
Vrijdag 14 oktober 2016
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november Oudergesprekken
Informatieavond door voortgezet onderwijs-scholen voor
Maandag 21 november 2016
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
Vestiging Almere Stad
Maandag 5 december 2016
Sinterklaasviering
Donderdag 22 december 2016
Kerstviering
Informatieavond over het Marietje Kesselsproject voor
Donderdag 12 januari 2017
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
vestiging Almere Buiten, tijd: 19.30-20.30 uur
Maandag 23 januari, dinsdag 24 januari en
Adviesgesprekken schoolverlaters
(evt.) woensdag 25 januari
Woensdag 1 maart 2017
Meesters- en juffendag
Vrijdag 3 maart 2017
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Vrijdag 10 maart 2017
Schoolfotograaf vestiging Almere Buiten
Vrijdag 10 maart 2017
De rapporten gaan mee naar huis
Maandag 13 maart en dinsdag 14 maart
Oudergesprekken
Dinsdag 4 april 2017
Examenles Marietje Kesselsproject (schoolverlaters)
Donderdag 13 april 2017
Paasviering
Vervolg op pagina 2

Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 9 juni 2017
Woensdag 14 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 7 juli 2017
Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli 2017
Maandag 17 juli 2017
Dinsdag 18 juli 2017
Woensdag 19 juli 2017
Donderdag 20 juli 2017

Vervolg van pagina 1
Koningsspelen vestiging Almere Buiten
Koningsspelen i.c.m. sportdag vestiging Almere Stad
Schoolfotograaf vestiging Almere Stad
Schoolexcursie
Sportdag vestiging Almere Buiten (i.v.m. de beschikbare
ruimte niet i.c.m. de Koningsspelen)
Uitnodigingen oudergesprekken mee naar huis
De rapporten en BHO-formulieren gaan mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidslunch schoolverlaters en team
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Buiten
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Stad
Kennismakingsmoment 9.00-10.00 uur
Laatste lesdag (tot 14.30 uur)

