Maandbrief - Klimop-Stad - januari 2017
Rossinistraat 5
1323 BP Almere
Tel. 036 - 5364814
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl

Agenda januari 2017:
Maandag 9 januari:
Donderdag 12 januari:
Dinsdag 17 januari:
In de week van 23 januari:
Donderdag 26 januari:
Donderdag 2 februari:
Vrijdag 3 februari:

Eerste lesdag 2017
Informatieavond Marietje Kesselsproject voor ouders
Schoolverlaters v.a. 19.30 uur
Groep Madelief naar voorstelling AaiPet
Adviesgesprekken Schoolverlaters
GMR vergadering v.a. 19.30 uur
MR vergadering v.a. 19.30 uur
Periode Planningsdag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe jaar is inmiddels al ruim een week
‘oud’, maar toch wil ik niet nalaten u een
bijzonder mooi en gezond 2017 te wensen!
Na de Kerstvakantie is het voor een deel van
de kinderen weer even wennen op school, maar
al heel snel is het net alsof we niet weg zijn
geweest.
Zoals u in de agenda hierboven ziet staat er
voor de schoolverlaters het een en ander op het
programma deze maand. De lessen van het
Marietje Kesselsproject gaan beginnen en later in de maand staan de adviesgesprekken
gepland.
In de tweede helft van de maand worden door de kinderen in bijna alle groepen verschillende
Cito-toetsen gemaakt om de vorderingen vast te stellen. Op de planningsdag op 3 februari
worden de groepsplannen voor de tweede periode gemaakt voor de nieuwe niveaugroepen.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Gefeliciteerd!
In januari zijn de volgende leerlingen jarig: Rafael, Jens, Ouiam, Gilaino,
Diyeallnio en Dayenne. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Marietje Kesselsproject voor de schoolverlaters
De ouders/verzorgers van de schoolverlaters hebben een uitnodiging ontvangen voor het
bijwonen van de informatie-avond over het Marietje Kessels Project op donderdag 12 januari
2017 van 19:30 tot 20:30 uur op De Klimop in Almere Buiten: Ten Harmsen van de Beekpad
6, 1336 BK.
Deze avond is voor ouders/verzorgers van de schoolverlaters van beide vestigingen.
Op deze avond worden de ouders en verzorgers nader geïnformeerd over het Marietje
Kessels Project dat ook dit jaar weer op school met de schoolverlaters uitgevoerd gaat
worden. De eerste lessen starten in de week na deze informatie-avond.
Het doel van het Marietje Kessels Project is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen.
Weerbare kinderen worden minder gauw slachtoffer van machtsmisbruik. Tevens zullen ze zich
minder schuldig maken aan machtsmisbruik en intimiderend gedrag. De meisjes en jongens
krijgen gescheiden les van een vrouwelijke en mannelijke docent(e). De lesstof is ongeveer
dezelfde. In beide groepen wordt onder andere behandeld:








Je eigen gevoel herkennen.
Een zelfverzekerde lichaamshouding.
Een 4-stappenplan bij gevaar en ruzie.
Wat kun je tegen pesten doen?
Wat is kindermishandeling?
Hoe vraag je hulp?
Hoe kun je jezelf bevrijden als je wordt vastgepakt?

Tijdens de informatie-avond zullen de docenten weerbaarheid informatie geven over de
inhoud van de lessen.
Kerst 2016
Het was nog in het vorige jaar, maar hierbij een aantal foto’s om terug te kijken naar de
Kerstviering met de kinderen voor de vakantie.
In de Kerstviering werd het
verhaal, de musical, van Michiel
verder verteld, gespeeld en
gezongen.
In de weekopeningen van de
voorgaande weken was het begin
van het verhaal aan de orde
geweest.

Trefwoord thema uitleg
Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin…
Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens
opnieuw aan te beginnen.
Bijbel: Jezus in de tempel (Lucas 2); Jezus’ doop door Johannes (Johannes 1); Jezus kiest
leerlingen (Lucas 5).
Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig?
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de
akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).

