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Agenda december 2016:
Maandag 5 december:
Maandag 12 december:
Vrijdag 16 december:
Donderdag 22 december:
Vrijdag 23 december:
Maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari:
Maandag 9 januari:

Sinterklaasviering
Vanaf 14.30 versieren voor Kerst
Externe eindcommissie, (schoolverlaters van de groepen
Sleutelbloem en Distel zijn vrij)
Kerstviering en kerstlunch
Lesvrije dag, alle leerlingen zijn vrij
Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Eerste lesdag 2017

Beste ouders en verzorgers,
De laatste maand van 2016 is alweer aangebroken. Een maand vol feestdagen die voor veel
kinderen spannend zijn en waar naar uit wordt gekeken. Zoals u van ons gewend bent
besteden we natuurlijk voldoende tijd aan Sinterklaas en Kerst, maar gaan de ‘gewone’ lessen
ook door.
Aan het begin van deze maand is de school versierd voor
Sinterklaas. Op de vestiging in Almere Stad zijn de
kinderen benieuwd wie de vriend(in) voor Sint zal worden,
op de vestiging in Almere Buiten is de vraag of hij de weg
wel zal kunnen vinden. Gelukkig helpen de kinderen met
advies om de juiste vriendin te kiezen en wijzen ze hem in
de goede richting: op de vestiging is Stad ziet u de grote
brievenbus bij het podium waarin de kinderen hun tips
kunnen doen, op de vestiging in Almere Buiten ziet u de
richtingaanwijzers verschijnen.
Maandag 5 december ontvangen we Sinterklaas natuurlijk op beide vestigingen. Meer
informatie vindt u op de volgende pagina.
Op donderdag 22 december vieren we Kerst op school, ook
hierover vindt u de nodige informatie in deze maandbrief.
Vrijdag 23 december is een lesvrije dag en zijn alle kinderen
vrij. Op maandag 9 januari openen we om 8.30 uur de deur
voor de eerste lesdag van 2017. Ik wens u – al is het wat
vroeg – mooie feestdagen en een gezonde start van 2017!
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Sinterklaas
Maandag 5 december komt Sinterklaas de Klimop weer bezoeken. Ook dit jaar ontvangen
we Sinterklaas met de kinderen in de middenruimte.
De kinderen gaan na binnenkomst gewoon naar de klas waar de dag gezamenlijk wordt
gestart. Ouders/verzorgers gaan net als op andere dagen na het wegbrengen de deur uit
naar huis of naar het werk. Tijdens de weekopening ontvangen we Sint en zijn Pieten met de
kinderen. Vervolgens komt hij in de loop van de ochtend in alle klassen langs. Om 14.30 uur
zijn de kinderen vrij.
Kerstviering en Kerstlunch donderdag 22 december
Op donderdag 22 december vieren we Kerst op school.
’s Ochtends gaan de kinderen na binnenkomst gewoon naar hun eigen klas en start de lesdag.
Aan het einde van de ochtend vieren we met alle kinderen Kerst in de middenruimte. Aan deze
Kerstviering werkt ook een aantal kinderen mee.
Na de viering wordt in elke klas de Kerstlunch klaar gezet. Vanaf maandag 12 december
hangt bij de klas van uw kind een lijst waarop u kunt aangeven welk ‘gerecht’ u verzorgt.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf in te komen vullen, geef dan een briefje aan uw
kind mee zodat de leerkracht het op de lijst kan zetten.
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat in de meeste groepen ca. 16 kinderen zitten en er door
vele ouders/verzorgers allerlei heerlijkheden worden verzorgd? Op de lijst kunt u ook aan
(laten) geven voor hoeveel kinderen u e.e.a. maakt.
Koude gerechten hebben de voorkeur, op school opwarmen is geen optie. Mocht u iets warms
langs willen brengen, stem dit dan s.v.p. af met de leerkracht van uw kind(eren).
Om 14.30 uur is de lesdag klaar en begint de Kerstvakantie voor de kinderen.

Trefwoord thema uitleg
Week 49 t/m 51 (5 t/m 23 december): Kinderen van goede wil (kerstthema)
Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te
werken en samen te vieren verdwenen is. Over hoe die goede
wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van
mensen.
Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en
geboorte van Jezus; De boodschap van de engelen aan de
herders (Lucas 2).
Gefeliciteerd!
In december zijn de volgende leerlingen jarig: Nino, Senna, Skye, Iris, Rick en
Mathijs. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Uit de groepen
Uit de Madelief klas,
Wij leren en werken over het thema Reizen. We hebben gekozen voor het onderdeel vervoer.We
hebben geleerd over onze omgeving hoe de trein eruitziet en een station. Deze hebben we
gemaakt in de klas en weeer gebruikt om te leren tellen, en samen te werken. We hebben de rol
aangenomen van passagier of conducteur.

De komende week werken we over de boot (van Sinterklaas) .We leren hoe hij eruit ziet en
dat het stuur het roer heet en de ramen patrijspoorten. We leren vormen herkennen door
knutselen en bouwen.

Meester Remco had ook een boot gebouwd, waar we een hele leuke pietengymles kregen.

