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1336 BK Almere
036-5451462
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl

Agenda mei 2017:
Dinsdag 2 mei:
Donderdag 4 mei:
Vrijdag 5 mei:
Maandag 8 mei:
Maandag 15 mei:

MR vergadering 19.30 uur, locatie Klimop Buiten
Maak-iets-voor-een-ander-middag alle groepen
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Excursie Rozemarijn, Leeuwenbek en Berenklauw naar
het Stedelijk Museum
Donderdag 18 mei:
Wol-kunstenaar in de klas bij Ridderspoor en Korenbloem
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaartsdag en een vrije dag, alle leerlingen vrij
Maandag 5 juni:
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Dinsdag 6 juni:
Studiedag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 9 juni:
Schoolexcursie
Beste ouders en verzorgers,
Na de meivakantie starten we met een korte
lesweek vanwege Bevrijdingsdag op vrijdag. Bij
(o.a.) de lessen uit Trefwoord komen deze weken
thema’s als vrede en samen leven aan de orde.
Hierbij attendeer ik u graag op de bijlage bij deze
maandbrief waarin u en uw kind(eren) worden
uitgenodigd door de voorzitter van Stichting Bos
der Onverzettelijken voor de activiteiten op avond
van donderdag 4 mei.
Maandag 8 mei zijn alle leerlingen vrij vanwege d
e periodeplanningsdag. Op deze dag starten we
o.a. de voorbereiding van de volgende units van
IPC: “Doen alsof” (groep Pimpernel), “Circus”
(groepen Ridderspoor, Korenbloem en Jasmijn) en
“Schilderijen, foto’s en afbeeldingen” (groepen
Ratelaar, Rozemarijn, Berenklauw en Leeuwenbek).
In de agenda hierboven ziet u de nodige vrije dagen vanwege Hemelvaart en Pinksteren.
Op dinsdag 6 juni zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Personeel
Op woensdag 26 april heeft meester Peter een
‘lintje’ gekregen voor al het werk dat hij bij
verschillende organisaties als vrijwilliger verzet. In
de weekopening is hij door ons en de kinderen in
het zonnetje gezet en heeft hij zijn decoraties en
alles wat daar bij hoort laten zien. We zijn
bijzonder trots op meester Peter, “Lid van de Orde
van Oranje Nassau”.
Op maandag 15 mei begint het zwangerschapsverlof van juf Femke. De ouders en
verzorgers van de groep Berenklauw ontvangen in de week van 1 mei bericht m.b.t. de
vervanging van juf Femke in de periode tot de zomervakantie. Deze vervanging heeft ook
gevolgen voor de groepsbezetting van twee andere groepen, de ouders en verzorgers van
de leerlingen van deze groepen worden natuurlijk ook geïnformeerd.
Young Focus
De opbrengst van april is €.€ 50,66. (hiervan is € 29,60 van de collecte na de Paasviering)
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Schoolfotograaf
De “inhaaldag” voor de fotograaf is inmiddels ook geweest. Als uw kind op deze dag is
geportretteerd zult u het bestelticket binnenkort ontvangen. Hiermee kunt u via de site van de
fotograaf de foto’s bestellen.
Trefwoord thema uitleg
Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).
Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid
Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de tien
plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).
Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus
20).
Gefeliciteerd!
In mei zijn de volgende leerlingen jarig: Demi (Le), Twister,
Owen, Pepijn, Jahlani, Yordi, Navim, Milan (Pi) en Kyllian.
Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april jl. hebben wij Koningsdag gevierd met de koningsdaglunch en oudhollandse spelletjes in de gymzaal. Het was een gezellige dag.

Schoolexcursie
Vrijdag 9 juni gaan alle kinderen (behalve de schoolverlaters) op de jaarlijkse
schoolexcursie.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor uw kind voor deze dag wanneer de
ouderbijdrage volgens afspraak is voldaan.
De schoolverlaters werken deze dag op school aan de voorbereiding van hun
afscheidsavond.
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.
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.
Spreekuur Wijkagent
Nieuw:
Met ingang van donderdag 6 april in de even weken houdt wijkagent Patrick van de
Lagemaat in buurtcentrum De Cartoon een Wijkspreekuur van 08.00-10.00 uur.
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Almere,

Betreft : Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2017

Geachte heer/mevrouw,
De Stichting Bos der Onverzettelijken stelt zich ten doel de betekenis van het verzet in
Nederland tegen de bezetting in de jaren 1940 tot 1945 in al zijn vormen, onder de
aandacht te brengen van jonge generaties.
Een levend monument zoals het Bos der Onverzettelijken leent zich daar bij uitstek voor.
Stichting Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de Schoor organiseren
op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst speciaal voor kinderen.
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst herdenken we alle kinderen die slachtoffer zijn (of zijn
geweest) van oorlogsgeweld of onderdrukking.
Het totale programma rond de kinderherdenking begint op 4 mei rond 18.00 uur bij
Jeugdland Stad in Almere Verzetswijk, Weg 1940-1945.
Van 18.00 tot 19.15 uur kunnen de kinderen samen met hun (groot)ouders en andere
belangstellenden een interactieve tocht lopen langs speciale plekken en activiteiten in het
Bos.
Vanaf ongeveer 19.15 uur komen de kinderen weer samen bij het gebouw van Jeugdland
Stad om vandaar gezamenlijk naar de Anne Frank-boom op het herdenkingsveld te lopen.
De herdenking begint om 19:30uur
Daar worden voorafgaand aan de herdenking door kinderen van basisscholen Het Drieluik,
Montessorischool Stad en De Ichthus gedichten voorgelezen en er worden twee korte
toespraken gehouden.
Rond om 20.00 uur wordt er, net als op heel veel andere plaatsen in Nederland, herdacht.
Na de “Last Post” op trompet, zijn we 2 minuten stil. De stilte sluiten we af met het
gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.
Daarna is er gelegenheid om bloemen rond de boom te leggen door de kinderen en een
ieder ander.
Na dit officiële gedeelte gaan we terug naar het gebouw van Jeugdland Stad.
Hier kan er nog even nagepraat worden onder het genot van een kop koffie of thee en
limonade voor de kinderen.
Wij hopen ook u/jou te mogen ontmoeten op 4 mei!

Vriendelijk groet,

Paul Roelofs,
Voorzitter Stichting Bos der Onverzettelijken
Adres: Weg 1940-1945, Almere Stad (Verzetswijk)

