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Rossinistraat 5
1323 BP Almere
Tel. 036 - 5364814
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl

Agenda april 2017:
Dinsdag 4 april:
Donderdag 13 april:
Vrijdag 14 april:
Maandag 17 april:
Vrijdag 21 april:
Ma 24 t/m vrij 28 april:
Vrijdag 5 mei:
Maandag 8 mei:

Examenles Marietje Kessels Project (voor Schoolverlaters)
Paasviering en Paaslunch
Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij
2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Koningsspelen/Sportdag
Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
Zoals u hierboven in de agenda ziet staan er nogal wat vrije dagen voor de leerlingen
ingepland. Halverwege de maand vieren we Pasen en de maand eindigt met de Meivakantie
(die dit jaar in april valt…..).
U heeft ongetwijfeld gehoord en gezien hoe hard er wordt gewerkt en
geleerd rond het thema van de units van IPC. Op de volgende pagina’s
vindt u de nodige foto’s. Heeft u met uw kind al in de klas naar de
leerwand gekeken? Op deze wand is goed te volgen wat er al geleerd
is en aan welke doelen nog gewerkt gaat worden.

Op vrijdag 21 april staan de jaarlijkse
Koningsspelen in de agenda.
Deze dag wordt in de klas samen geluncht –
deze lunch wordt verzorgd. Vervolgens
begint de sportdag.
Meer informatie vindt u op de volgende
pagina.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Pasen
Op donderdag 13 april vieren we Pasen op school. Met de
kinderen hebben we een viering in de middenruimte.
Tussen de middag zullen we met alle kinderen een paaslunch
houden.
Trefwoord thema uitleg
Week 14 en 15 (3 t/m 14 april): Opstaan tegen onrecht (paasthema)
Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen
voor wat van waarde is.
Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 22 en
23);
Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).
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).
Gefeliciteerd!
In april zijn de volgende leerlingen jarig: Silas, Ronald, Jaden,
Guan, Faiza, Mika, Justin, Nienke, Renzo en Yoshua. Alvast
van harte en een fijne dag gewenst!
Koningsspelen / Sportdag
Eerder ontving u van de sportdagcommissie al deze brief:
Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 21 april wordt de jaarlijkse sportdag georganiseerd. Deze zal dit jaar op de dag van
de koningsspelen zijn.
Op deze dag zullen de kinderen de dag beginnen in de klas.
Anders dan vorige jaren lunchen we dit jaar samen, in plaats van een ontbijt. Deze lunch wordt
aangeboden door de organisatie van de koningspelen. Zorgt u zelf voor voldoende drinken en
een tussendoortje.
De activiteiten van de sportdag zullen in en om de school worden gepland.
De kinderen worden deze dag verwacht in sportkleding, het liefst oranje of rood, wit en blauw.
Houd rekening met de weersomstandigheden van die dag. De schooldag duurt voor de kinderen
gewoon tot 14.30 uur.
Voor een leuke sportdag zijn hulpouders onmisbaar.
Heeft u die dag tijd om te helpen, dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar meester
Remco: r.vandenberg@de-klimop.nl
U kunt zich ook intekenen op een lijst die hangt bij het klaslokaal van uw kind.
Als u zich opgeeft als hulpouder ontvangt u meer informatie over de sportdag in de week van de
sportdag.
Opgeven kan tot vrijdag 7 april.

IPC –units, thema “Kleding”
In de klas kunt u op de leerwand goed zien wat er al geleerd is en aan welke doelen gewerkt
wordt. Hier een aantal foto’s van de weekopening waarin de start gemaakt werd met een
‘modeshow’. Van pyjama tot paardrijpak, van mooie jurk tot ski-outfit, er was heel wat
verschillende kleding te zien.

Tot slot werd een gedicht over mode voorgelezen:

Bezoek aan het Anne Frank-huis
Ook dit jaar zijn de schoolverlaters op excursie geweest naar het Anne Frank-huis.

