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Agenda januari 2018:
Maandag 8 januari:
1e lesdag 2018
Vrijdag 12 januari:
Korenbloem workshop ‘Mad Science’ op school
Woensdag 24 januari:
Pimpernel excursie “Wollen want in de boom”
Maandag 29 januari en dinsdag 30
januari:
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs voor ouders en
verzorgers van de schoolverlaters
Vrijdag 2 februari:

Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u en
uw gezin en gezond en gelukkig nieuw jaar te wensen.
Een jaar waarin we samen met u en uw kind(eren)
verder werken aan het beste onderwijs voor alle
leerlingen van De Klimop.
Voor de vakantie vierden we samen het Sinterklaasfeest en Kerst. Op onze website vindt u een aantal
foto’s van de Sint-activiteiten.
Bovendien werd voor de vakantie de tweede serie units van IPC van dit jaar afgerond.
Na een mooie decembermaand en een welverdiende vakantie gaan we verder met het
schooljaar 2017-2018. Halverwege januari starten we met de nieuwe units van IPC: “Aan
tafel” in de groepen Passiebloem, Madelief en Goudsbloem, “Wat mensen doen” in de
groepen Klaproos en Lavendel en “Dinosaurussen” in de groepen Lisdodde, Sleutelbloem en
Distel.
Aan het eind van de maand staan de adviesgesprekken voor de ouders en verzorgers van de
schoolverlaters gepland. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd. In het adviesgesprek wordt het schooladvies voortgezet onderwijs besproken en toegelicht.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
Gefeliciteerd!
In de maand januari zijn deze leerlingen jarig: Rafael, Jens,
Gilaino, Diyeallnio en Dayenne.
Alvast een fijne dag gewenst!

Controle contactgegevens en wettelijk gezag
Half december hebben wij formulieren aan de leerlingen meegegeven om de contactgegevens
te controleren. Sinds kort moeten wij ook aangeven wie het wettelijk gezag heeft. Dit kunt u
ook op het formulier aangeven. Het is daarom van belang dat we van alle leerlingen het
formulier retour ontvangen. Mocht u het nog niet gecontroleerd hebben, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen en het formulier mee retour geven naar school.
Trefwoord thema uitleg
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De
Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
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).

