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Agenda maart 2017:
Woensdag 1 maart:
Vrijdag 3 maart:
Week van 6 maart:
Vrijdag 10 maart:
Vrijdag 10 maart:
Week van 13 maart:
Dinsdag 28 maart:
Donderdag 30 maart:
Dinsdag 4 april:

Meesters- en Juffendag + Carnaval
Uitnodiging Oudergesprekken mee
Luizencontrole
Schoolfotograaf
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Excursie met de natuurbus: groepen Ridderspoor,
Korenbloem en Jasmijn
Excursie met de natuurbus: groepen Ratelaar,
Rozemarijn, Berenklauw en Leeuwenbek
Examenles Marietje Kessels Project (voor Schoolverlaters)

Beste ouders en verzorgers,
De maand maart zijn we feestelijk gestart met de jaarlijkse Meesters- en Juffendag. Verderop
in deze maandbrief vindt u een aantal foto’s van de gezamenlijke viering.
In de weekopening van maandag 6
maart wordt de start gemaakt met
de nieuwe units van IPC. Het
gezamenlijke thema in de hierop
volgende weken is “Natuur”, waarbij
in de jongere groepen bloemen,
planten en insecten centraal staan. In
de oudere groepen wordt geleerd
over het regenwoud. In de klas kunt u
op de leerwand zien wat de
verschillende vaardigheidsdoelen zijn
en hoe aan het behalen ervan door
de kinderen wordt gewerkt.
Vrijdag 10 maart komt de schoolfotograaf langs. Verderop in deze maandbrief vindt u ook
hierover meer informatie.
In de week van 13 maart staan de oudergesprekken gepland, de uitnodigingen voor deze
gesprekken gaan op 3 maart mee naar huis. Op vrijdag 10 maart gaan de rapporten mee
naar huis.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

De Meesters- en juffendag
Ook dit jaar vierden de meesters en juffen hun verjaardagen samen op de Meesters- en
Juffendag. Veel kinderen waren in hun mooiste (verkleed)kleren naar school gekomen en er
werd feest gevierd in de klas en samen in de zaal. Hier een aantal foto’s van de optredens bij
“De Klimop’s got talent!”

Personeel
De ouders van de kinderen van de groep Pimpernel hebben we in de maand februari
geïnformeerd over het vertrek van juf Marjolein. Zij is in de voorjaarsvakantie verhuisd naar
Zeeland. Het is gelukt om snel goede vervanging voor haar te vinden waardoor zij al voor de
voorjaarsvakantie afscheid kon nemen van De Klimop.
Met ingang van de maand maart staat juf Vivian op donderdag en vrijdag in de groep
Pimpernel.
De kinderen van deze groep en hun ouders hebben voor de vakantie afscheid genomen van
juf Marjolein.
Ouders in de klas
In deze periode krijgt u als ouder de mogelijkheid om mee te komen kijken en/of helpen in de
groep van uw kind. De leerkrachten hebben voor de eigen groep een passende manier
bedacht om dit vorm te geven.
Vóór de voorjaarsvakantie ontving u bericht van de leerkracht(en) van uw kind over de
mogelijkheden om in de klas te zijn en hoe u zich kunt aanmelden.
Oudergesprekken
In de week van 13 maart zijn er weer oudergesprekken. U ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging van de leerkracht van uw kind met de juiste datum en tijd. Op 10 maart gaan de
rapporten mee naar huis. Dit rapport wordt tijdens de oudergesprekken met u besproken.
Young Focus
In februari is er een bedrag van € 4,20 opgehaald voor ons sponsorkind. Op de Meesters- en
Juffendag werd er maar liefst € 52,45 meegebracht voor Young Focus als bijdrage voor het
goede doel, als cadeautje voor de juffen en meesters.
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Schoolfotograaf
Op vrijdag 10 maart a.s. komt de schoolfotograaf op school. Hij komt de hele dag om de
kinderen van alle groepen op een groepsfoto en een individuele foto te zetten.
Nieuw dit jaar is dat we ook foto’s maken van leerlingen met broertjes/zusjes op een andere
school. Hierover heeft u apart een brief ontvangen en moest u zich voor opgeven (dit geldt
ook voor de broertjes/zusjes die op het Drieluik zitten). U kunt uw kinderen tot uiterlijk dinsdag
7 maart aanmelden voor de broertjes/zusjes foto bij juf Saskia: s.vandiemen@de-klimop.nl.
Trefwoord thema uitleg
Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden
Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles
weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
Week 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt
Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3);
De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).

Gefeliciteerd!
In maart zijn de volgende leerlingen jarig: G-Rayli, Zakaria,
Robin, Elanne, Jayden (groep Rozemarijn), Jurgen, Marise,
Dean en Koen. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!
Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Gelukkig hebben we een
aantal ouders die zich hiervoor hebben opgegeven, maar het zou fijn zijn als er nog wat meer
ouders zouden meehelpen! Als u zich hiervoor wilt aanmelden, laat het dan weten aan onze
administratief medewerker Saskia van Diemen.
In de week van 6 maart gaan zij weer deze controle uitvoeren.
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.
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!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten op BS het Vlechtwerk 2017

Activiteit
Wat

Het Vlechtwerk Got Talentshow 3 maart
Sommige Kinderen van vorig jaar doen weer mee met een

act!

Vrijdag & Tijd
Wie/kosten

Maar er is nog plek in de show om mee te doen !
16.00-17.30 uur
06 -12 jaar en mee doen in de show is gratis

Wie/kosten

04 + om te kijken kost € 0.50 per persoon

Waar

In BC de Cartoon

Open podium

Activiteit
Wat
Dinsdag & Tijd

Je mag je talenten laten zien of alleen kijken!
28-02 & 30-05 van 15.30-17.00 uur

Wie/kosten

06-12 jaar en gratis

Waar

In BC de Cartoon

Dinsdag 28-02

Op deze dag kan je nog je act laten zien (auditie), als je
mee wilt doen met de Show op 3 maart

Activiteit

Creatastisch kunst-atelier
Maak je eigen kunstwerk

Wat
Donderdag & Tijd

2, 9, 23 & 30 maart 15.15- 16.45 u

Wie/kosten

04-07 jaar , € 2.00 per keer

Waar

In het Handarbeidlokaal van het Drieluik

Just Girls komt weer!
Babbelen, koken en over dingen praten die je

Activiteit
Wat

interesseren
Dinsdag & Tijd

Vanaf 7 maart van 15.30-17.30 uur

Wie/kosten

Groep 7/8 meiden , € 3.00 per keer

Waar

In BC de Cartoon, ruimte wordt nog bekend gemaakt

Activiteit
Wat
Donderdag & Tijd

Weerbaarheidstraining
15.30-16.30 uur

Wie/kosten

06 - 12 jaar , € 1.50 per keer

Waar let op

Maldivenweg 45 in de Eilandenbuurt

Kickboksen

De gehele activiteitenladder staat op de website van de school of op www.deschoor.nl
Voor info en inschrijvingen (altijd van te voren) mail naar Gwen : claasz@deschoor.nl
&
DISCO’s, Leerlingenraad & 3Events = Evenementen bureau. Info en inschrijvingen mail naar:
vermunt@deschoor.nl

