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Agenda Januari 2016:
Maandag 4 januari :
Donderdag 21 januari :
Maandag 25 januari :
Dinsdag 26 januari :
Vrijdag 29 januari :
Woensdag 3 februari :

1e Schooldag 2016
Externe eindbespreking;
leerlingen Berenklauw vrij
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen vrij
Creamiddag
Meester- en juffendag, carnaval

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Allereerst willen we u het allerbeste wensen voor 2016! Dat 2016
een jaar mag worden vol plezier, gezondheid en geluk.
Deze week zijn we gestart met het afnemen voor toetsen voor het
Leerlingvolgsysteem Cito. Vanaf de aanvangsgroep zullen toetsen
voor de vakgebieden spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch
lezen worden afgenomen. In de jongste groep wordt het OntwikkelingsVolgModel ingevuld.
Aan de hand van deze methode-onafhankelijke registratie en toetsen wordt de leervordering
in beeld gebracht en zullen de groepsplannen voor de komende periode worden opgesteld.
Tijdens de oudergesprekken in februari wordt u op de hoogte gebracht van de
(leer)ontwikkeling van uw kind.
Op maandag 25 en dinsdag 26 januari zijn alle leeringen vrij. Op de 25e
hebben we als team een studiedag. We gaan die dag aan de slag met
International Primary Curriculum (IPC). IPC werkt met thema’s waarbij de
zaakvakken en creatieve vakken in samenhang worden aangeboden. Tijdens
de studiedag gaan we gezamenlijk het thema voor het schoolproject van
maart/april voorbereiden. Meer informatie hierover krijgt u in de maandbrieven van februari
en/of maart. Op 26 januari is de volgende periodeplanningsdag. Op deze dag evalueren de
groepsplannen van de afgelopen periode en worden de nieuwe groepsplannen opgesteld op
basis van de meest recente toets- en observatiegegevens.

Vriendelijke groet,
Clementine Lagendijk
locatiedirecteur

Schoolverlaterstraject
Op donderdag 21 januari vergadert de externe eindcommissie over de adviezen voor de
schoolverlaters van De Klimop in Almere Buiten. De leerkrachten zijn hierbij ook aanwezig,
waardoor de schoolverlaters donderdag 21 januari vrij zijn.
De adviezen voor de schoolverlaters worden per leerling vastgesteld aan de hand van alle
gegevens die in de loop van de jaren zijn verzameld, aangevuld met de toetsgegevens van
de interne en externe toetsronde van oktober-november 2015.
Naast de leerkrachten zitten bij deze bespreking de volgende personen aan tafel: de intern
begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog, collega’s uit het voortgezet
(speciaal) onderwijs namens Passend Onderwijs VO en de directie van De Klimop.
Maandag 1 en dinsdag 2 februari zijn de adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs. De
ouders en verzorgers van de schoolverlaters ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Young Focus
In de maand december hebben we een bedrag van € 32,00
opgehaald voor ons sponsorkind (dit zijn de wekelijkse donaties en
de collecte bij de kerstviering). Dank voor uw bijdrage!
Hartelijk bedankt namens Young Focus.
Op de foto staat Cyrus met zijn moeder
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

Luizencontrole
Iedere week na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Gelukkig hebben
we een behoorlijk aantal ouders die zich hiervoor hebben opgegeven! Als u nog wilt helpen,
laat het weten aan onze administratief medewerker Saskia van Diemen.
Na de kerstvakantie gaan zij weer deze controle uitvoeren.
Trefwoord thema uitleg
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Bij wie hoor je?
Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten
en uitnodigen. De groep volgen en jezelf blijven.
Bijbel: Opdracht van Jezus in de tempel; twaalfjarige Jezus; doop in de Jordaan;
Jezus in de synagoge; feest bij Levi; twaalf leerlingen (Lucas 2 t/m 6).
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Angst en vertrouwen
Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden.
Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 2639); het mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36).

Gefeliciteerd!
In de maand januari zijn de volgende leerlingen jarig: Romany, Mateusz,
Roan, Alyssa, Levi, Sharoni, Cedric en Lucas.
Een fijne dag allemaal!

Kerst 2015
Ook dit schooljaar hebben we hele gezellige Kerstdagen op school gehad.
Met de hulp van ouders werd onze school feestelijk versierd voor de Kerst. Bij deze willen we
alle hulpouders hartelijk bedanken.
Alle kinderen hebben de kerstkaarten voor de kinderen van De Drieluik en de Partou
gemaakt. En natuurlijk, hebben wij veel leuke kerstkaarten terug gekregen.
Met de knutselmiddag hebben de kinderen leuke dingen gemaakt. Er werd groepsdoorbroken
gewerkt. Op vrijdag, 18 december, hadden we onze gezamenlijke Kerstviering “De
sterrenregen” in de Mickey Mouse zaal. Wat fijn dat er zo veel ouders/verzorgers kwamen
om het samen met ons te vieren.
Om 12:00 uur was er heerlijke kerstlunch in elke klas. Wat hebben de kinderen, juffen en
meesters ervan genoten. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage om ook deze Kerstviering
zo gezellig te maken!
Hartelijke groeten van de kerstcommissie.

PROGRAMMA AANBOD NASCHOOL
Maandag
TIJD
LEEFTIJD START
Kook café
15.30-17.00 u 8-12 jaar 30-11
Als er genoeg inschrijvingen zijn ook:
14-12

PRIJS
€ 5.00
€ 5.00

1x
1x

Dinsdag
Filmpje maken 15.30-17.00 u
Gaat door in het nieuwe jaar !

8-12 jaar gestart

€30.00

10x

Voetbal

8-12 jaar 01-12

€ 2.00

1x

15.30-16.30 u

Het voetballen is op BS de Archipel, Maldivenweg 45, 1 x workshop ! Bij genoeg
animo wordt het vaker aangeboden in het nieuwe jaar!

Donderdag
Kickboksen
Peutergym

15.30-16.30 u
15.30-16.15 u

06-12 jaar gestart
2.5-4 jaar gestart

TALENTENSHOW de laatste AUDITIE ronde:
16.00-17.00 u 06-12 jaar 10-12

€ 10.00
€ 15.00

4x
5x

gratis

1x

Wil je meedoen aan de wedstrijd bij de Talentenshow in februari 2016? Zingen,
dansen, turnen, goochelen, maakt niet uit welke talent je hebt! Solo of met een
groep, Geef je op voor de audities op 10-12 . Voor informatie bel of mail Gwen.

**Bij deze gestarte activiteiten kunnen nog steeds kinderen zich inschrijvingen!
Informatie en altijd inschrijven voor de brede school activiteiten bij Gwen via
claasz@deschoor.nl of bel naar 06-52420463
HET PROGRAMMA AANBOD LOOPT TOT EN MET VRIJDAG 11 december!
DE START VAN HET nieuwe AANBOD IS VANAF EIND JANUARI 2016

