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Agenda maart 2018:
Maandag 26 februari t/m vrijdag
2 maart:
Maandag 5 maart:
Donderdag 8 maart:
Vrijdag 9 maart:
Maandag 12 maart en donderdag
15 maart:
Woensdag 14 maart:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart:
Maandag 2 april:

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
MR-vergadering 19.30 uur, locatie Rossinistraat 5
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. staking basisonderwijs
Paasviering en paaslunch
Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij
2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
De maand maart begon al in de voorjaarsvakantie en de
maandag na deze vakantie waren de kinderen nog een dag vrij
vanwege de planningsdag. Op deze dag zijn wij als team
verder gegaan met onze training van IPC en werd door een
aantal collega’s een inspirerende scholing verzorgd over
Woordenschat.
Op maandag 12 maart beginnen we met de volgende units van
IPC. In de komende weken is het school-brede thema op onze
vestiging “Dieren”. De groepen Pimpernel en Kamille starten met
de unit “Dieren”, de groepen Korenbloem en Jasmijn met de unit
“Onze wereld” en de groepen Ratelaar, Rozemarijn, Berenklauw en Leeuwenbek met de unit
“Dinosaurussen”.
Vrijdag 9 maart krijgen de kinderen hun
rapport mee naar huis (m.u.v. de
schoolverlaters). Op maandag 12 maart en
donderdag
15
maart
zijn
de
oudergesprekken. De uitnodiging voor dit
gesprek is met uw kind meegegeven. Bij het
inplannen van het gesprek is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de voorkeur die u
heeft kunnen aangeven.

Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Woensdag 14 maart
In de media heeft u wellicht gelezen of gehoord dat op woensdag 14 maart een
stakingsdag is aangekondigd voor het basisonderwijs in Flevoland. Op verzoek van ons
bestuur hebben we geïnventariseerd welke leerkrachten van plan zijn deze dag te gaan
staken.
Vanwege het aantal leerkrachten dat gaat staken zijn er zoveel groepen onbezet dat we
geen lesprogramma kunnen verzorgen.
Alle leerlingen van De Klimop zijn om deze reden op woensdag 14 maart vrij.
Gefeliciteerd!
In de maand maart zijn deze leerlingen jarig:
Zakaria, Shadé, Elanne, Jayden, Jurgen, Marise en Dean.
Alvast een fijne dag gewenst!

Pasen
Op donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Graag willen we u uitnodigen voor
onze paasviering op die dag. Deze viering wordt gehouden van 9.00 uur tot ongeveer 9.30
uur in de Mickey Mouse zaal in het Cartoon.
Ook de rest van de dag staat in het teken van Pasen. Tussen de middag zullen we met alle
kinderen een paaslunch houden. U ontvangt hierover nog een aparte brief van de
paascommissie.
Young Focus
De opbrengst van februari was € 67,85 (dit is inclusief de opbrengst van
de meester- en juffendag).
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

Trefwoord thema uitleg
Aflevering 3
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van
delen.
Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas
12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe
(Lucas 21).
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor
de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdensen
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).

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.
Parkeren rond de school
Door de grote hoeveelheid auto’s komt het 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 meer dubbel of in het gras. De wijkagent zal de
komende tijd frequenter controleren en u kunt hiervoor bekeurd worden.

In de Stripheldenbuurt, Gerrit Th. Rotmanlaan 28:
Naam
: Dancehal & fit4 kinderen
Wat
Wie
Tijd
Waar
Start
Kosten

:
:
:
:
:
:

Dansen op swingende muziek en fit blijven
06 - 12 jaar ( 5 jaar met begeleiding)
15.30 - 16.30 uur
In BC de Cartoon
Reeds gestart op de maandagmiddag, maar nog genoeg plek!
€ 2,50 per les

Naam

: Technisch lego met Young Engineers

Wat
Wie
Tijd
Waar
Start
kosten

:
:
:
:
:

Naam

: Escaperoom (nieuw)

Wat
Tijd
Datum

: Kinderen moeten samen opdrachten oplossen om uit de room te komen!
: Woensdagmiddag van 13.00 – 13.45 uur in BC de Cartoon
: 14 maart & kosten € 1.00, er kunnen maar 08 kinderen meedoen, vol = vol

Bouwen met lego en lego laten bewegen!
07 - 12 jaar
15.30 - 17.00 uur
Handarbeidlokaal van het Drieluik
Op dinsdagmiddag 15, 22 en 29 mei, 5 & 12 juni
: € 22,50 voor 5 workshops

In de Eilandenbuurt, Maldivenweg 45:
Naam
: Sportinstuif
Wat
Tijd
Wie
Kosten

: Ultimate frisbee, hockey en meer sport en spel
: Donderdagmiddag van 16.00—17.00 uur
: Groep1 t/m 5
Groep 6 t/m 8
: GRATIS ! Leeftijd en thema’s zie de website
: www.droomspeelbus.nl

Naam

: Muzieklessen van KleurinCultuur

Wat
: Kinderen leren samen muziek te maken en met ritme om te gaan
Kosten
: € 3.50 per les
12 maart
gr 2,3,4 15:30-16:30
19 maart
gr 2,3,4 15:30-16:30
26 maart
gr 2,3,4 15:30-16:30
9 april
gr 2,3,4 15:30-16:30
16 april
gr 2,3,4 15:30-16:30 laatste les een kleine demonstratie
23 april
gr 5-8 15:30-16:30
14 mei
gr 5-8 15:30-16:30
28 mei
gr 5-8 15:30-16:30
4 juni
gr 5-8 15:30-16:30
11 juni
gr 5-8 15:30-16:30 laatste les een kleine demonstratie
Voor informatie en inschrijvingen mail naar Gwen kinderopbouwwerker bij
Welzijnswerk de
E : claasz@deschoor.nl
het gehele programma
aanbod vindt
www.deschoor.nl

u

op

