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Agenda september 2016:
Vrijdag 9 september:
Dinsdag 13 september:
Donderdag 15 september:

Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Jaarvergadering Oudervereniging/MR
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
schoolverlaters (groepen Leeuwenbek en Berenklauw).
Tijd: 19.30-20.30 uur.

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste schoolweek is voorbij gevlogen
zo lijkt het. Er is al veel gespeeld,
gewerkt en geleerd.
Aan het eind van de vakantie ontving
iedere leerling van de Klimop de kaart
die u hiernaast ziet. Op de kaart is te
lezen hoe het bij ons op school is, hoe we
het met elkaar willen hebben.
In de afgelopen week is in alle groepen
gesproken over de vraag “Hoe gaan we
met elkaar om in de groep? Hoe zijn wij
een groep?” In een deel van de groepen
kunt u het resultaat van deze gesprekken
al zien, in een aantal klassen wordt hier
nog hard aan gewerkt.
Volgende week beginnen de eerste
groeps-doorbroken lessen al en zijn de
kinderen vrijdag vrij vanwege de eerste
periodeplanningsdag.
Op deze dag worden de groepsplannen
voor de eerste periode gemaakt en
wordt de inhoud van de lessen en thema’s
voorbereid.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Dinsdagavond 13 september jaarvergadering MR / oudervereniging
De jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) staat gepland op dinsdag 13
september om 19.00 uur op onze vestiging in Almere Buiten. In de loop van volgende week
ontvangt u de uitnodiging en de stukken voor de vergadering. Na afloop van de vergadering
is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee (individueel) vragen te
stellen aan de aanwezige leerkrachten, intern begeleiders en directieleden.
Donderdagavond 15 september informatieavond traject voortgezet onderwijs
Deze avond is speciaal bedoeld voor de ouders en verzorgers van de schoolverlaters
(groepen Berenklauw en Leeuwenbek). Alle informatie over het traject naar het voortgezet
onderwijs komt aan de orde: beeldvorming, onderwijssoorten, toetsen, testen,
overlegmomenten, adviesgesprekken, etc. Na deze avond bent u volledig geïnformeerd. We
beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst zal ongeveer een uur duren.
Op het plein
In de school wordt er niet gerookt, dat is logisch en vinden we gelukkig allemaal
vanzelfsprekend. Toch zien we dat er op het schoolplein soms wel gerookt wordt door ouders.
Graag willen we u vragen niet te roken op het schoolplein bij het brengen en halen van uw
kind. Daarnaast willen we alle leerlingen van Het Vlechtwerk en alle ouders vragen om op het
plein te lopen met de fiets. Dit in verband met de veiligheid van alle leerlingen en het
overzicht.
Young Focus
Al een paar jaar sponsoren we als school een leerling in Manilla. Elke maand willen we in de
maandbrief laten weten hoeveel geld er is opgehaald in de groepen. Wilt u meehelpen om
deze leerling naar school te kunnen laten gaan? Elke dinsdag is het mogelijk een kleine
bijdrage mee te geven. Dit wordt verzameld in een spaarpot. Elke maandbrief maken we de
maandopbrengst van de vorige maand aan u bekend. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Telefoons op school
Voor alle leerlingen geldt de regel dat telefoons en andere apparatuur (I-pods etc.) voor
binnenkomst worden uitgezet. Van u als ouder vragen we niet om uw telefoon uit te zetten, wel
om telefoongesprekken buiten school te voeren. We ontvangen u en uw kind graag met
aandacht voor elkaar.
Verkoop Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 28 september zullen de leerlingen uit de Leeuwenbek en Berenklauw van
start gaan met de verkoop van Kinderpostzegels. Zij worden hier in de klas uitgebreid over
voorgelicht. De ouders/verzorgers van deze leerlingen ontvangen hierover nog een aparte
brief.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie controleren de luizenmoeders uw zoon of dochter op hoofdluis. Volgende
week woensdag vanaf 08.45 uur gaan de luizenmoeders dit weer doen, maar wij kunnen
hiervoor nog wel wat moeders/vaders gebruiken die hiermee willen helpen! U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Saskia van de administratie.
Kiss and Ride strook
Aan de voorkant van het Vlechtwerk is een Kiss and Ride strook. Het is de bedoeling dat u,
als u de Kiss and Ride strook oprijdt, uw zoon/dochter afzet en direct weer doorrijdt. Parkeren
op deze strook is niet toegestaan.
Parkeren
Door de grote hoeveelheid auto’s komt het helaas nog vaak voor dat er buiten de
parkeervakken geparkeerd wordt. We willen u vriendelijk verzoeken om alleen in de
parkeervakken te parkeren en niet dubbel of in het gras. De wijkagent zal de komende tijd
frequenter controleren en u kunt hiervoor bekeurd worden.
Trefwoord thema uitleg
Week 35: Startweek
Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Het licht onder de korenmaat (Matteüs 5, 1-16).
Week 35 en 36 (29 augustus t/m 9 september): In de war
Inhoud: Eenduidigheid en veelheid.
Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).
Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.
Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).
Gefeliciteerd!
In augustus vierden de volgende leerlingen hun verjaardag: Troy,
Johnny, Jamie-Lynn, Bionda, Lars, Jesse en Jamaël. Nog van harte!
In september zijn de volgende leerlingen jarig: Cynthia, Taymir en
Lorrell, Divaino, Julian, Anouska, Teoman, Alexandra, Thomas, Theone
en Mick. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Ouderhulplijst
De leerlingen krijgen vandaag een ouderhulplijst mee naar huis. We willen u vragen om u op
te geven voor activiteiten in de school die we organiseren voor de leerlingen. Dan kunnen wij u
benaderen wanneer uw hulp nodig is. Ook voor kleine klusjes of maar een half uurtje hulp bent
u welkom! Iedere groep zal starten met een klassenouder. Mocht u daarvoor belangstelling
hebben dan kunt u dat ook aangeven op deze lijst. Graag ontvangen wij deze lijst uiterlijk 12
september retour. Wilt u hem ook inleveren als u geen hulp kunt bieden? Dan weten wij in
ieder geval dat u de lijst gezien heeft.

Kom je ook sporten?!
Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, is er een extra reden om weer buiten te komen
sporten! Elke middag biedt Talent in Opleiding na schooltijd sportactiviteiten aan op
verschillende plaatsen in Almere Buiten. Waaronder de Evenaar Playground in Almere Buiten
Oost (de rode basketbal, tennis en voetbalkooi). Tijd is dinsdag en donderdag 15.30 tot 17.30
uur. En op woensdagen is het 14.00-17.00 uur. Leeftijd 8 tot 14 jaar.
Er is sportmateriaal waar je gebruik van kunt maken. Frisbee, basketbal, tennis, trefbal,
voetbal, tikspelletjes, touwtje springen, waveboarden, etc. Heb je zelf een leuk idee om te
doen kan dat natuurlijk ook! Het is voor iedereen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Heb je zin
lekker te bewegen, kom eens langs! Deelname is GRATIS en opgeven niet nodig. Heb je
vragen? Mail naar Brenda Zonneveld van Talent in Opleiding via
b.zonneveld@talentinopleiding.nl

Tennis aan de Evenaar in september
In september organiseert Talent in Opleiding op 3 dinsdagen tennisclinics voor de jeugd uit de
wijk. Deze clinics vinden elke dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur plaats aan de
Evenaar in Almere Buiten (in de rode sportkooien). De basisbeginselen van tennis worden
tijdens deze clinics aangeleerd. Het belangrijkste tijdens deze lessen is plezier, gezelligheid en
kennismaken met tennis.
De data dat de clinics plaatsvinden zijn: 6, 13, 20 september. De clinics zijn voor iedereen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deelname is GRATIS en opgeven niet nodig.
Heb je vragen? Mail naar Brenda Zonneveld van Talent in Opleiding via
b.zonneveld@talentinopleiding.nl

Overzicht vakanties, vrije dagen en bijzondere dagen SBO De Klimop 2016-2017
Vakanties
Maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017
Vrijdag 14 april 2017 en maandag 17 april 2017
Maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017
Donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Maandag 24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasdagen
‘Mei’vakantie
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2017

Lesvrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 9 september 2016
Periodeplanningsdag 1
Maandag 24 oktober 2016
Periodeplanningsdag 2
Vrijdag 23 december 2016
Lesvrije dag
Vrijdag 3 februari 2017
Periodeplanningsdag 3
Donderdag 16 februari 2017
Studiedag
Vrijdag 17 februari 2017
Periodeplanningsdag 4
Vrijdag 5 mei 2017
Bevrijdingsdag
Maandag 8 mei 2017
Periodeplanningsdag 5
Dinsdag 6 juni 2017
Studiedag
Vrijdag 21 juli 2017
Lesvrije dag
Bijzondere dagen, informatiemomenten, gespreksavonden
Eerste lesdag van het schooljaar: deur open om 8.30 uur,
Maandag 29 augustus 2016
om 8.40 uur beginnen de lessen
Jaarvergadering van de Oudervereniging/
Dinsdag 13 september 2016
Medezeggenschapsraad (in de avond)
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
Donderdag 15 september 2016
schoolverlaters.
Tijd: 19.30-20.30 uur. Locatie: vestiging Almere Buiten
Maandag 26 september t/m woensdag 28
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Stad
september:
Maandag 3 oktober t/m vrijdag 14 oktober
Kinderboekenweek
Woensdag 12 oktober t/n vrijdag 14 oktober Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Buiten
Vrijdag 14 oktober 2016
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november Oudergesprekken
Informatieavond door voortgezet onderwijs-scholen voor
Maandag 21 november 2016
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
Vestiging Almere Stad
Maandag 5 december 2016
Sinterklaasviering
Donderdag 22 december 2016
Kerstviering
Informatieavond over het Marietje Kesselsproject voor
Donderdag 12 januari 2017
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
vestiging Almere Buiten, tijd: 19.30-20.30 uur
Maandag 23 januari, dinsdag 24 januari en
Adviesgesprekken schoolverlaters
(evt.) woensdag 25 januari
Woensdag 1 maart 2017
Meesters- en juffendag
Vrijdag 3 maart 2017
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Vrijdag 10 maart 2017
Schoolfotograaf vestiging Almere Buiten
Vrijdag 10 maart 2017
De rapporten gaan mee naar huis
Maandag 13 maart en dinsdag 14 maart
Oudergesprekken
Dinsdag 4 april 2017
Examenles Marietje Kesselsproject (schoolverlaters)
Donderdag 13 april 2017
Paasviering
Vervolg op pagina 2

Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 9 juni 2017
Woensdag 14 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 7 juli 2017
Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli 2017
Maandag 17 juli 2017
Dinsdag 18 juli 2017
Woensdag 19 juli 2017
Donderdag 20 juli 2017

Vervolg van pagina 1
Koningsspelen vestiging Almere Buiten
Koningsspelen i.c.m. sportdag vestiging Almere Stad
Schoolfotograaf vestiging Almere Stad
Schoolexcursie
Sportdag vestiging Almere Buiten (i.v.m. de beschikbare
ruimte niet i.c.m. de Koningsspelen)
Uitnodigingen oudergesprekken mee naar huis
De rapporten en BHO-formulieren gaan mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidslunch schoolverlaters en team
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Buiten
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Stad
Kennismakingsmoment 9.00-10.00 uur
Laatste lesdag (tot 14.30 uur)

