Maandbrief - Klimop-Buiten - December 2017
Ten Harmsen v.d. Beekpad 6
1336 BK Almere
036-5451462
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl

Agenda december 2017:
Dinsdag 5 december:
Maandag 11 december:
Donderdag 14 december:
Dinsdag 19 december:
Donderdag 21 december:

Sinterklaasviering
Vanaf 14.30 versieren voor Kerst
Externe eindcommissie, (de schoolverlaters van de
groepen Leeuwenbek en Berenklauw zijn vrij)
De Verhalenverteller komt voor de groepen
Korenbloem, Jasmijn, Ratelaar, Rozemarijn, Berenklauw
en Leeuwenbek.
Examenles Marietje Kesselsproject voor de schoolverlaters van 11.00 uur tot 12.00 uur. Ouders en
verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Kerstviering en kerstlunch

Vrijdag 22 december:
Maandag 25 december t/m vrijdag
5 januari:
Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Maandag 8 januari:
1e lesdag 2018
Beste ouders en verzorgers,
De maand december is begonnen en daarmee staan de
vieringen van het Sinterklaasfeest en Kerst voor de deur. In
de groepen wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed
naast de ‘gewone’ lessen die ook deze maand zoals
gebruikelijk doorgaan.
In deze maandbrief vindt u de nodige informatie over de
viering van het Sinterklaasfeest op school op dinsdag 5
december en over de Kerstviering en Kerstlunch op vrijdag
22 december.
Verder in deze maandbrief een impressie van Pietengym
en de vaste onderdelen als de jarigen en het thema van
Trefwoord.

In de media heeft u wellicht gezien,
gehoord of gelezen dat op dinsdag 12
december wellicht een staking in het
basisonderwijs zal zijn. Het is nog niet
bekend of de staking doorgaat. Op
dinsdag 5 december zal dit bekend
worden gemaakt. We informeren u als
ouders en verzorgers die dag direct
over het al dan niet doorgaan van de
lessen op 12 december.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Gefeliciteerd!
In de maand december zijn deze leerlingen jarig: Armine,
Jayden, Shenneviera, Manel, Robina, Brandon, Tiago, Jason en
Terrence.
Alvast een fijne dag gewenst!
Young Focus
De opbrengst van november was € 24,63
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Onderstaand bericht ontvingen wij van Young Focus:
Feestelijke opening nieuwe kleuterschool

Wat een daverend openingsfeest afgelopen weekend! Ons nieuwe centrum huist ruim 300
kinderen voor kleuteronderwijs en het fungeert als studiecentrum voor deelnemers aan onze
dropout-programma's (kinderen die met school zijn gestopt) en hun ouders. Naast Miss World
Philippines waren er ook Nederlandse gasten! Een beeld zegt meer dan duizend woorden: bekijk
de foto's op onze Facebook-pagina.

Trefwoord thema uitleg
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
Hoofdluiscontrole DRINGENDE OPROEP
Wij streven ernaar om na iedere vakantie uw zoon of dochter op hoofdluis te controleren.
We willen natuurlijk allemaal voorkomen dat er een hoofdluisexplosie komt! Hiervoor hebben
we wel luizenouders nodig die dit voor ons willen doen. Het gaat dit schooljaar om nog 3x
(na de kerst-, voorjaars- en meivakantie), afhankelijk van het aantal hulpouders gaat het per
keer om maximaal een half uurtje. Wij zouden het fijn vinden als u zich hiervoor wilt
aanmelden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Saskia van de administratie. Hier kunt u
ook terecht als u meer informatie wilt.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december vieren we het
Sinterklaasfeest op school. De kinderen gaan bij
binnenkomst gewoon naar de eigen klas. Om ca.
9.00 uur ontvangen we met de kinderen Sinterklaas
en zijn Pieten in een van de zalen van De Cartoon.
Hierbij zijn ouders en verzorgers niet aanwezig.
Na de ontvangst gaan de groepen weer terug naar
de eigen klas waar Sinterklaas in de loop van de
ochtend op bezoek komt. In de groepen Ratelaar,
Rozemarijn, Berenklauw en Leeuwenbek hebben de
kinderen surprises voor elkaar gemaakt.
Kerstviering en Kerstlunch vrijdag 22 december
Op vrijdag 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 De 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
woensdag 6 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.
Koude gerechten hebben de
voorkeur, op school opwarmen
is geen goede optie. Mocht u
iets warms langs
willen
brengen, 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.

Parkeren rond de school
Door het slechtere en koudere weer worden meer kinderen met de auto naar school
gebracht. Het komt helaas nog vaak voor dat er buiten de parkeervakken geparkeerd
wordt.
We willen u vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te
komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, om dan in de parkeervakken te parkeren en niet dubbel
of in het gras. De wijkagent zal de komende tijd frequenter controleren en zal hiervoor gaan
bekeuren.

Pietengym groep Kamille

Smaakles – IPC
In de groep Korenbloem werden Smaaklessen gevolgd binnen de Unit van IPC. Met alle
zintuigen werden gebruikt:

Pepernoten bakken in Jasmijn
In de Jasmijn hebben we voor IPC Pepernoten gebakken voor het vak techniek. Ons doel
was: We kunnen vertellen wat we moeten verbeteren aan wat we gemaakt hebben. We
hebben in 4 groepjes een recept voor het bakken van pepernoten gekregen. We hebben dit
uitgevoerd en dit is ons resultaat. We kunnen al heel goed bedenken en vertellen wat we de
volgende keer anders kunnen doen.

