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Agenda december 2016:
Maandag 5 december:
Maandag 12 december:
Donderdag 15 december:
Donderdag 22 december:
Vrijdag 23 december:
Maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari:
Maandag 9 januari:

Sinterklaasviering
Vanaf 14.30 versieren voor Kerst
Externe eindcommissie, (leerlingen van de groepen
Leeuwenbek en Berenklauw zijn vrij)
Kerstviering en kerstlunch
Lesvrije dag, alle leerlingen zijn vrij
Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Eerste lesdag 2017

Beste ouders en verzorgers,
De laatste maand van 2016 is alweer aangebroken. Een maand vol feestdagen die voor veel
kinderen spannend zijn en waar naar uit wordt gekeken. Zoals u van ons gewend bent
besteden we natuurlijk voldoende tijd aan Sinterklaas en Kerst, maar gaan de ‘gewone’ lessen
ook door.
Nu aan het begin van de maand is de school versierd voor
Sinterklaas. Op de vestiging in Almere Stad zijn de
kinderen benieuwd wie de vriend(in) voor Sint zal worden,
op de vestiging in Almere Buiten is de vraag of hij de weg
wel zal kunnen vinden. Gelukkig helpen de kinderen met
advies om de juiste vriendin te kiezen en wijzen ze hem in
de goede richting: op de vestiging is Stad ziet u de grote
brievenbus bij het podium waarin de kinderen hun tips
kunnen doen, op de vestiging in Almere Buiten ziet u de
richtingaanwijzers verschijnen.
Maandag 5 december ontvangen we Sinterklaas natuurlijk op beide vestigingen. Meer
informatie vindt u op de volgende pagina.
Op donderdag 22 december vieren we Kerst op school, ook
hierover vindt u de nodige informatie in deze maandbrief.
Vrijdag 23 december is een lesvrije dag en zijn alle kinderen
vrij. Op maandag 9 januari openen we om 8.30 uur de deur
voor de eerste lesdag van 2017. Ik wens u – al is het wat
vroeg – mooie feestdagen en een gezonde start van 2017!
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Personeel
Juf Jenny Oudhuis (onderwijsassistent in de groep Ridderspoor) heeft per 1 december De
Klimop verlaten om aan de slag te gaan bij de kinderopvang waar zij al een aantal maanden
werkzaam was naast haar dagen op De Klimop. Vanaf dinsdag 6 december zal juf Marjory
Halfhide in de groep Ridderspoor aan het werk gaan als onderwijsassistent. Vanaf die datum
staan op maandag juf Sharón en juf Galina in Ridderspoor, op dinsdag juf Sharón en juf
Marjory, op woensdag juf Gwen en juf Marjory en op donderdag en vrijdag staan juf Gwen
en Galina voor de groep.
Sinterklaas
Maandag 5 december komt Sinterklaas de Klimop weer bezoeken. Dit jaar zal de ontvangst
op onze vestiging anders zijn dan in eerdere jaren:
De kinderen gaan na binnenkomst gewoon naar de klas waar de dag gezamenlijk wordt
gestart. Ouders/verzorgers gaan net als op andere dagen na het wegbrengen de deur uit
naar huis of naar het werk. Tijdens de weekopening ontvangen we Sint en zijn Pieten met de
kinderen. Vervolgens komt hij in de loop van de ochtend in alle klassen langs. Om 14.30 uur
zijn de kinderen vrij.
Kerstviering en Kerstlunch donderdag 22 december
Op donderdag 22 december vieren we Kerst op school. Deze ochtend gaan de kinderen eerst
naar de klas.
U als ouders en verzorgers bent van harte uitgenodigd om vervolgens door te lopen naar de
zalen in Het Cartoon waar om 9.00 uur de Kerstviering begint. De viering zal ca. 30 minuten
duren. Vervolgens gaan de kinderen weer naar de klas.
Aan het begin van de middag wordt in elke klas de Kerstlunch klaar gezet. Vanaf maandag
12 december hangt bij de klas van uw kind een lijst waarop u kunt aangeven welk ‘gerecht’ u
zal verzorgen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf in te komen vullen, geef dan een
briefje aan uw kind mee zodat de leerkracht het op de lijst kan zetten.
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat in de meeste groepen ca. 16 kinderen zitten en er door
vele ouders/verzorgers allerlei heerlijkheden worden verzorgd? Op de lijst kunt u ook aan
(laten) geven voor hoeveel kinderen u e.e.a. maakt.
Het is de bedoeling dat alle kinderen (m.u.v. de kinderen uit Pimpernel) een bord, bestek en
een beker meenemen voor de lunch op donderdag 22 december. E.e.a. graag meegeven in
een plastic tas en voorzien van naam zodat het weer makkelijk mee terug kan voor de afwas
thuis.
Koude gerechten hebben de voorkeur, op school opwarmen is geen goede optie. Mocht u iets
warms langs willen brengen rond lunchtijd, stem dit dan s.v.p. af met de leerkracht van uw
kind(eren).
Na de lunch wordt in de middag een aantal Kerstworkshops verzorgd voor de kinderen. Om
14.30 uur is de lesdag klaar en begint de Kerstvakantie voor de kinderen.
Young Focus
In november is er een bedrag van €10,07 opgehaald voor ons
sponsorkind. Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

Trefwoord thema uitleg
Week 49 t/m 51 (5 t/m 23 december): Kinderen van goede wil (kerstthema)
Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen
is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen.
Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De boodschap
van de engelen aan de herders (Lucas 2).
Gefeliciteerd!
In december zijn de volgende leerlingen jarig: Jayden, Manel, Robina, Jason,
Ashley, Terrence en Sherdee. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Ingangen
Vriendelijk (herhaald) verzoek om bij het binnen gaan en verlaten van de school onze eigen
deur te gebruiken en niet via het Drieluik te lopen. Op het Drieluik beginnen de lessen ’s
morgens eerder en eindigen later dus dit kan als storend worden ervaren.
Bedankt voor uw medewerking!
Uit de groepen
In de groep Pimpernel wordt gewerkt en geleerd rond het thema “Huis en thuis” van IPC
(International Primary Curriculum) .
We bouwen huizen en kijken naar de indeling van een huis. Omdat we dan ook praten over
daken en schoorstenen, komen Sint en Piet ook ter sprake.

Basketbalclinic in de gymles bij Leeuwenbek

De groepen Ridderspoor en Korenbloem zijn aan het werk over het thema: ‘Feest’. Beide
klassen zijn gestart met een cadeau waarin allemaal verschillende feestartikelen in zaten. Alle
kinderen hebben een eigen gekozen feest mogen presenteren. Er zijn voor Sint Maarten
lampions gemaakt, dit was een groot succes.

