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Agenda juli 2017:
Vrijdag 7 juli:
Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli:
Woensdag 12 juli:
Maandag 17 juli:
Woensdag 19 juli:
Donderdag 20 juli:
Vrijdag 21 juli:
Maandag 24 juli t/m vrijdag
1 september:
Maandag 4 september:

Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidslunch Schoolverlaters
Afscheidsavond Schoolverlaters
Kennismakingsmoment (9.00-10.00 uur)
Laatste lesdag leerlingen
Lesvrije dag, alle leerlingen vrij
Zomervakantie, alle leerlingen vrij
1e schooldag nieuwe schooljaar

Beste ouders en verzorgers,
Het lijkt nog maar kort geleden dat we alle
leerlingen deze kaart stuurden om hen welkom te
heten in het nieuwe schooljaar en nu ontvangt u
alweer de laatste maandbrief van dit schooljaar. De
laatste weken van het schooljaar zijn begonnen en
terwijl we het schooljaar afsluiten zijn we natuurlijk
ook druk met de voorbereiding van het volgende
schooljaar.
Voor de schoolverlaters (en hun ouders en
verzorgers) zijn dit extra bijzondere weken omdat ze
hun basisschooltijd afsluiten op De Klimop en zich
voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Op woensdag 19 juli is het jaarlijkse
kennismakingsmoment. Van 9.00 uur tot 10.00 uur
zijn de kinderen in de klas waar ze na
zomervakantie starten samen met hun klasgenoten en
leerkracht(en) van volgend schooljaar. Voorafgaand
aan deze dag ontvangt u de groepsindeling voor het volgende schooljaar.
De jaarplanning voor het schooljaar 2017-2018 ontvangt u voor de zomervakantie, het
overzicht van de vakanties vindt u verderop in deze maandbrief.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u als ouders en verzorgers van onze
leerlingen te bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in het afgelopen
schooljaar. We verwachten samen met u in het schooljaar 2017-2018 verder te werken aan
ons gezamenlijke doel: het beste onderwijs voor ieder kind.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Personeel
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s die na de
zomervakantie op andere scholen gaan werken. Op de vestiging in Almere Stad vertrekken
juf Coby (groep Lisdodde), juf Danielle (groep Zonnebloem) en juf Jelly (intern begeleider).
Op de vestiging in Almere Buiten nemen we afscheid van juf Gwen (groep Ridderspoor) en
juf Marga (groep Leeuwenbek).
Wij willen hen allen bedanken voor hun inzet voor de leerlingen van De Klimop en wensen
hen veel succes in hun nieuwe werkkring
Om de plekken die hierdoor vrijkomen in het team weer te vullen worden er gesprekken met
verschillende kandidaten gevoerd. In de groepsindeling voor het volgende schooljaar zult u
een aantal nieuwe namen zien staan. U ontvangt deze groepsindeling voorafgaand aan het
kennismakingsmoment.
Sportdag
Woensdag 14 juni stond de sportdag op de agenda voor alle groepen. We zijn in het
Belevenissenbos geweest en hadden schitterend weer! Zoals u op de foto’s hieronder kunt
zien heeft iedereen zich van zijn sportiefste kant laten zien!

Oudergesprekken
Op maandag 10 juli en dinsdag 11 juli staan de laatste oudergesprekken van dit schooljaar
gepland. De planning voor deze gesprekken is reeds gemaakt.
U heeft de uitnodiging voor het oudergesprek al ontvangen.
Young Focus
De opbrengst van juni is € 11,06.
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Trefwoord thema uitleg
Week 27 en 28 (3 t/m 14 juli): Huis (wisselthema)
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); Kloppen op de deur (Lucas
11); In huis bij een Farizeeër (Lucas 14).

Gefeliciteerd!
In juli zijn de volgende leerlingen jarig: Demi(roz), Kisha,
Quinten, Luka, Srishti, Esther, Habiba, Denzel, Sven (jas),
Mees, Ciara, Sherrienne en Xander. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Procedure rondom extra en bijzonder verlof
Soms komt het voor dat ouders een extra dagje vrij of verlof komen vragen voor hun kind.
Alle scholen moeten zich houden aan de wettelijke richtlijnen die hiervoor zijn gegeven in de
leerplichtwet.
We mogen als school alleen vrij geven voor: een verhuizing, een huwelijk van familie, een
ernstige ziekte, een begrafenis, een religieus feest en een ambts- of huwelijksjubileum.
Vakantieverlof geven buiten de schoolvakanties kunnen wij alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen.
Wanneer u een verlofaanvraag wil indienen kunt u bij Saskia van Diemen, onze
administratieve kracht, een aanvraagformulier ophalen. De aanvraag moet, indien mogelijk,
8 weken voor het begin van het verlof worden ingediend.
Voor afwezigheid in verband met tandarts, huisarts of ziekenhuisbezoek moet er een roze
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.

Buitenspeeldag 2017 😎 Almere Buiten-Oost
Het was gezellig , warm en druk op de Evenaar bij de Rode Kooien op woensdag 14 juni .
“Sport, spel, uitdaging, toon je talent, mooie schminkcreaties op je gezicht, kennismaking diverse
sporten en ontmoeting waren het doel deze middag!”
Dit evenement is door de leerlingenraad ( van OBS de Archipel) en de stagiaires van de Hoge
School te Amsterdam georganiseerd in samenwerking met:
Het Wijkteam, Talent in Opleiding, de Buurtsportcoach, Welzijnswerk de Schoor, diverse
sportverenigingen, wijkbewoners en vrijwilligers uit de Eilandenbuurt!

Talentenshow

Kickboksen

Boogschieten

Spel; vier op een rij in het groot

Activiteiten STOP en START in het nieuwe schooljaar van
Het Drieluik en de Klimop
Eind juni stoppen de naschoolse activiteiten! Alleen de kinderen van het Filmen/Vloggen en
Zumba/Dancehal dansen zullen voor de ouders/verzorgers in de 1ste week van juli een presentatie
geven.
De activiteiten starten weer eind september en/of begin oktober. De 2de week dat de school is
gestart zal de nieuwe activiteitenladder weer gemaild worden naar de ouders/verzorgers, houdt
deze flyer goed in de gaten voor het gehele aanbod. Onder andere het zaalvoetbal, sportinstuif en
technisch lego komen weer terug na de zomver.
Vragen en of (weer) inschrijven voor de naschoolse activiteiten kan bij Gwen mailadres :
claasz@deschoor.nl

