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Agenda februari 2018:
Vrijdag 2 februari:
Woensdag 14 februari:
Maandag 26 februari t/m vrijdag
2 maart:
Maandag 5 maart:

Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Meesters- en Juffendag + Carnaval
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
De maand februari begint met een periodeplanningsdag waarop alle leerlingen vrij zijn. Op
deze dag worden (o.a.) de groepsplannen van de eerste periode (september t/m januari)
geëvalueerd en worden de plannen voor de tweede periode (februari t/m juli) gemaakt. De
niveaugroepen voor de groepsdoorbroken vakken worden waar nodig opnieuw ingedeeld
zodat alle kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd blijven worden.
Op 14 februari wordt de Meesters- en Juffendag gevierd, op de volgende pagina vindt u
meer informatie over deze feestelijke dag.
De maand februari eindigt met de voorjaarsvakantie en dan is het al
maart. Op maandag 5 maart zijn alle leerlingen vrij vanwege de
volgende periodeplanningsdag. Op deze dag staat de volgende
training door medewerkers van IPC op het programma voor de
leerkrachten en worden de nieuwe units voorbereid. In de
maandbrief van maart die u in die week ontvangt meer informatie
over deze units.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
Gefeliciteerd!
In de maand februari zijn deze leerlingen jarig: Disha, Nihad,
Hallery, Bryan en Stefan.
Alvast een fijne dag gewenst!

Informatie over de Meesters- en Juffendag
Op woensdag 14 februari vieren wij met de hele school de Meesters- en Juffendag waarop
de meesters en juffen hun verjaardag vieren met de kinderen. Zoals altijd begint de schooldag
om 8.30 uur en eindigt om 12.30 uur.
Omdat het ook carnaval
is, mogen de kinderen
verkleed naar school
komen.
De kinderen krijgen een
traktatie
van
hun
meester of juf. De
kinderen hoeven dus zelf
geen fruit en drinken
mee te nemen.
Deze ochtend verzorgen
de meesters en juffen een mooie act in de middenruimte voor alle groepen. Daarnaast is het
feest in de eigen klas.
IPC thema “Aan tafel” in de groep Passiebloem
In de klas hebben de kinderen een restaurant gemaakt. Ze leren hoe ze gasten kunnen
ontvangen in het restaurant. Ze leren wat een ober allemaal doet in een restaurant. Op
donderdag hadden ze een echt pannenkoekenrestaurant en hebben ze pannenkoeken
gebakken voor de juffen en meesters van De Klimop en natuurlijk ook voor henzelf.

Trefwoord thema uitleg
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari):
Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook
wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling,
over beloning en straf. Over een kans verdienen voor
een nieuwe toekomst.
Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in
de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25);
Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder
vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart):
Veel en weinig
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De
waarde van delen.
Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen
(Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Controle contactgegevens
In december heeft u een formulier ontvangen om de gegevens die wij van u hebben te
controleren. Tevens kunt u op het formulier aangeven wie het wettelijk gezag heeft over uw
kind. Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan op korte termijn doen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Procedure rondom extra en bijzonder verlof
Soms komt het voor dat ouders een extra dagje vrij of verlof komen vragen voor hun kind. Alle
scholen moeten zich houden aan de wettelijke richtlijnen die hiervoor zijn gegeven in de
leerplichtwet.
We mogen als school alleen vrij geven voor: een verhuizing, een huwelijk van familie, een
ernstige ziekte, een begrafenis, een religieus feest en een ambts- of huwelijksjubileum.
Vakantieverlof geven buiten de schoolvakanties kunnen wij alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen.
Wanneer u een verlofaanvraag wil indienen kunt u bij Karin Smit, onze administratieve kracht,
een aanvraagformulier ophalen. De aanvraag moet, indien mogelijk, 8 weken voor het begin
van het verlof worden ingediend.
Voor afwezigheid in verband met tandarts, huisarts of ziekenhuisbezoek moet er een oranje
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.

