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Agenda oktober 2016:
Dinsdag 4 oktober:
Woensdag 5 oktober:
Vrijdag 14 oktober:
Vrijdag 14 oktober:
Ma 17 t/m vrij 21 oktober:
Maandag 24 oktober:
Week van 31 oktober:

Verhalenverteller op school voor alle groepen
Voorstelling i.v.m. 25 jarig bestaan Klimop,
ouders/verzorgers van harte welkom
14.00 uur afsluiting Kinderboekenweek in de klas
Uitnodiging voor oudergesprekken mee
Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Oudergesprekken

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Deze maand bestaat De Klimop 25 jaar. Eerder
ontving u al een uitnodiging om met de kinderen en
het team de verjaardag van de school te vieren.
Verderop in de maandbrief vindt u nogmaals de
tijden e.a.
In de weekopening is de Kinderboekenweek
geopend met o.a. oma Johanna en opa Hendrik.
De eerste twee weken van oktober staan in het
teken van “Opa’s en Oma’s – voor altijd jong”. Op
de volgende pagina leest u meer hierover.
Verder in deze maandbrief informatie over de oudergesprekken eind oktober, begin
november.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Feest op woensdag 5 oktober
Dit jaar bestaat SBO De Klimop 25 jaar. Op woensdag 5 oktober vieren wij dit met de
kinderen en u bent hierbij van harte welkom.
Op deze dag om 10.00 uur wordt een spetterend en ritmisch optreden verzorgd in de
benedenzalen bij het Cartoon. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
We ontvangen u graag vanaf 9.45 uur bij de ingang van het Cartoon (Gerrit Th. Rotmanlaan
28).

De klassen komen met hun leerkrachten ook naar de zaal. U kunt achter hen plaats nemen,
hiervoor ontvangt u ter plekke de nodige aanwijzingen.
Na afloop van het optreden staat voor u een kopje thee of koffie met iets lekkers klaar in het
kantoor van de intern begeleider op de benedenverdieping van De Klimop.
Personeel
De ouders van de groep Ratelaar informeerden wij eerder al per brief over het volgende
bericht: Juf Patricia Laurentsen heeft een baan aangenomen op een school voor speciaal
onderwijs in Emmeloord. Dit betekent helaas dat zij De Klimop gaat verlaten. Haar laatste
werkdag was vrijdag 30 september.
We zijn blij u te kunnen melden dat we een geschikte vervanger hebben gevonden in meester
Ron Bruckman. Meester Ron zal met ingang van 3 oktober op maandag, dinsdag en vrijdag
het onderwijs verzorgen in de groep Ratelaar. Op woensdag en donderdag blijft juf Michelle
voor de groep.
De ouders/verzorgers van de groep Ridderspoor ontvingen eerder dit bericht: Juf Daphne
Ruisendaal heeft een baan aangenomen op een school in Lelystad. Dit betekent dat zij
afscheid heeft genomen van De Klimop. Dinsdag 27 september was haar laatste werkdag.
De vervanging van juf Daphne zal in eerste instantie worden verzorgd door juf Gwen en juf
Galina. Zij zullen op maandag (juf Gwen) en op dinsdag (juf Galina) samen met juf Jenny het
onderwijs in de groep verzorgen. Op deze manier wordt gezorgd voor continuïteit in de
groep tot er een geschikte vervanger is gevonden.
Oudergesprekken
In de week van 31 oktober staan de eerste oudergesprekken van dit jaar gepland. U
ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind de uitnodiging.
Deze gesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met de leerkracht(en) en samen te
bespreken hoe de eerste periode van het schooljaar is verlopen. In het gesprek wordt u ook
geïnformeerd over de opbrengst van de observatie m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling
met ZIEN!.
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek 5- 16 oktober: Opa’s en Oma’svoor altijd jong
Opening
Ook dit jaar besteden we op de Klimop weer
aandacht aan de Kinderboekenweek. We openen de
Boekenweek op maandag 3 oktober tijdens de
weekopening. Het thema van dit jaar is: ‘Opa’s en
oma’s – voor altijd jong.
Tijdens de opening dansen we op het lied ‘voor altijd
jong’ van kinderen voor kinderen. Op
www.kvk.vara.nl vindt u de videoclip en dansinstructies
bij dit nummer. Oefenen maar!
Activiteiten op school
In de Kinderboekenweek zijn er lessen en activiteiten in de groep rondom het thema ‘voor
altijd jong’. Heeft u nog boeken uit oma’s tijd die we tijdens de Kinderboekenweek mogen
gebruiken voor het thema? We zouden het leuk vinden om ze even te lenen!
Op dinsdag 4 oktober zal er voor elke groep een voorstelling worden gegeven door
Verhalenverteller Rudolph Roos. Hij vertelt verhalen passend bij het thema ‘Voor altijd jong’.

Afsluiting Kinderboekenweek- Komt u ook?
U heeft het vast al gehoord van de leerkracht van uw kind: We sluiten de Kinderboekenweek
af op vrijdag 14 oktober om 14.00 uur in de eigen groep van uw kind. We nodigen
(overgroot) opa’s en oma’s en vaders en moeders uit voor te komen lezen in de groep van uw
kind/ kleinkind en alle werkjes te bekijken die tijdens de Kinderboekenweek zijn gemaakt.
Opa’s en oma’s kunnen vertellen over leuke boeken van vroeger en misschien hieruit voorlezen.
Zet u het in uw agenda?
Activiteiten in de Bibliotheken en boekhandel Stumpel
Wist u dat de bibliotheken in Almere en boekhandel Stumpel in Almere Stad leuke (gratis)
activiteiten organiseren tijdens de Kinderboekenweek? Meer informatie vindt u op
www.denieuwebibliotheek.nl en in de winkel van Stumpel Schutterstraat 18, Almere.
Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek om zo nog meer van (voor)lezen te
genieten.
Veel leesplezier!
Young Focus
In augustus/september is een bedrag van opgehaald €4,50 voor ons
sponsorkind. Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Trefwoord thema uitleg
Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober): Stoelendans
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie.
Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Week 42 t/m 45 (17 oktober t/m 11 november): Doorbijten
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt
om tegenstand te overwinnen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
Gefeliciteerd!
In oktober zijn de volgende leerlingen jarig: Nathan, Kimberly, Quinever,
Nicky, Leonard, Salaheddine, Angel en Idris. Alvast van harte en een fijne
dag gewenst!

Ouderhulplijst
We hebben nog niet van iedereen de ouderhulplijst retour gehad. Wilt u hem nog even aan
uw zoon/dochter meegeven? Alvast bedankt voor de moeite!

Beelden van het schoolkamp en de opening van de Kinderboekenweek
Hallo allemaal,
Met deze collage willen wij (juf Femke, meester Frans en juf Marga) een kleine impressie
geven van het schoolkamp.
Ook al kunnen alle foto’s samen niet laten zien wat voor een fantastisch kamp we hebben
gehad.
De sfeer was super en we hebben ontzettend mogen genieten van uw kanjers deze
kampdagen.
Alle krachten en talenten van uw kinderen hebben we kunnen bewonderen: hutten bouwen,
sporten, survival, bodemdiertjes onderzoeken, natuur bewonderen, zingen, dansen, prachtige
verhalen vertellen rond een kampvuur, een hele step bouwen, pijlen en bogen maken,
schminken, haren kleuren en zo kunnen we nog wel even door gaan.
We hebben twee groepen, een groep zien worden!

Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat we maandag 3 oktober zomaar bezoek kregen van oma Johanna en opa Hendrik
tijdens onze weekopening.
Opa Hendrik en oma Johanna kwamen boeken langsbrengen voor onze kinderen.
Zo werd de Kinderboekenweek voor geopend verklaard!!
Twee weken lang gaan we in de school aan het werk rondom het thema: ‘Voor altijd jong!!’.

Activiteit

: Kidsproof 8 oktober "Open Podium"

Zoekt
: Talenten voor het Podium , wil je optreden met zang, muziek,
sport
dans of iets anders ?
Geef je op bij GWEN mail naar : claasz@deschoor.nl , op de dag zelf mag je ook
inschrijven! CD of USB stickje mee met muziek.
Wie/kosten

: 6-12 jaar, gratis ! Het optreden is tussen 12.00-15.00 uur

Globeplein, Almere Buiten
Ben je erbij? Op zaterdag 8 oktober is het Kidsproof Kinderfeest in Almere Buiten!
Op zaterdag 8 oktober luidt Kidsproof Almere de herfst knallend in tijdens het Kidsproof Kinderfeest in Almere
Buiten! Het wordt een feestelijke dag met heel veel kinderactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar!
Toegang is gratis en iedereen is welkom tussen 11.00 en 16.00 uur op en rondom het Globeplein & Rio de
Janeiroplein in het winkelcentrum van Almere Buiten.

Activiteiten op BS het Vlechtwerk, Gerrit Th. Rotmanlaan28 , Stripheldenbuurt:
Activiteit
Wat
Donderdag & Tijd

: Kook café
: Leer kleine hapjes en recepten te maken
: 03-10 & 07-11 van 15.15- 17.15 u

Wie/kosten

: vanaf 8 jaar , € 5.00 per workshop

Waar

: Op de 2de verdieping in de keuken van het Drieluik

Inschrijven voor 03-10

: nog steeds mogelijk!

Activiteit
Wat
Maandag & Tijd

: Zumba/salsa dansen NIEUW
: Op energieke muziek dansen en je lekker fit voelen naschool
: van 15.30- 16.30 u

Wie/kosten

: vanaf 6 jaar , € 1.50

Waar

: In de spiegelzaal van BC de Cartoon

En nog veel meer activiteiten! De gehele activiteitenladder staat op de website van de school
of op www.deschoor.nl:
Peutergym, Sportinstuif, Peuteryoga, Crea-atelier, Handwerken, Open-podium 27-10, Talentenshow 25-11,
Kickboksen, Zaalvoetbal, & Film/docu maken, Just Girl's meiden activiteit etc.
Voor info en inschrijvingen mail naar Gwen : claasz@deschoor.nl
&
DISCO 28-10, Kinderraad, Evenementen bureau. Voor info en inschrijvingen mail naar:
vermunt@deschoor.nl

