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Agenda april 2018:
Maandag 2 april:
Vrijdag 20 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei:

2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Koningsspelen/sportdag
Koningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
In de maand maart zijn de kinderen gestart met de nieuwe units
van IPC binnen het thema “Natuur”.
U heeft ongetwijfeld de mooie bloemen op het podium gezien en
in de klas de IPC-wand al bekeken. Op deze wand is te zien wat
er al geleerd is en aan welke doelen in de komende weken nog
gewerkt gaat worden.
Vrijdag 20 april wordt op De Klimop de jaarlijkse sportdag
georganiseerd. Op deze dag worden ook de landelijke
Koningsspelen gehouden. In deze maandbrief leest u hoe deze
dag zal worden ingevuld.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
Oproep van de Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden en heeft als doel mee te
denken, praten, en beslissen over verschillende zaken binnen de school.
Door het opzeggen van een van de ouders is er plek in de MR voor een nieuw ouder-MR-lid.
Tot de grote vakantie vergaderen wij nog vier
keer, komt u ons versterken als tijdelijk MR-lid?
Misschien een mooie gelegenheid om eens te
‘proeven’ hoe dat is, en u wellicht daarna op te
geven voor lidmaatschap in het volgende
schooljaar?
Mocht u belangstelling of vragen hebben kunt u
terecht bij een van de MR-leden of de directie.
Wij rekenen op u!
Namens de MR, Marjan Land

Koningsspelen/sportdag
Op vrijdag 20 april staan de jaarlijkse Sportdag met de Koningsspelen in de agenda.
U ontving eerder al een brief met informatie over deze dag:
Op deze dag zullen de kinderen de dag beginnen in de klas. Rond 9 uur start de sportdag en
deze stopt rond de lunchtijd. De middag wordt verzorgd door de eigen leerkracht in de klas.
Zorgt u zelf voor een lunchpakket, voldoende drinken en een tussendoortje voor uw kind?
Wij zorgen nog voor iets extra’s.
De activiteiten van de sportdag zullen in en rond de school worden gepland.
De kinderen worden deze dag verwacht in sportkleding, het liefst oranje of rood, wit en blauw.
Houdt u rekening met de weersomstandigheden van die dag? De schooldag duurt voor de
kinderen gewoon tot 14.30 uur.
Er hebben zich al heel wat ouders en verzorgers gemeld om mee te helpen, maar er zijn er nog
meer welkom. 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.
Gefeliciteerd!
In de maand april zijn deze leerlingen jarig:
Silas, Isairo, Milan (groep Lavendel), Guan, Faiza, Mika, Justin en
Nienke.
Alvast een fijne dag gewenst!

Trefwoord thema uitleg
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).
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten
voor een duurzame wereld.
Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.

