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

Agenda juni 2017:
Maandag 5 juni:
Dinsdag 6 juni:
Woensdag 14 juni:
Donderdag 15 juni:
Vrijdag 16 juni:
Dinsdag 27 juni:

2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
MR vergadering, vanaf 19.30 locatie Rossinistraat
Groepen Lisdodde en Lavendel naar Stad & Natuur
(Natuursprong)
Groep Madelief naar Stad & Natuur (het Vroege
Vogelbos)
Groepen Goudsbloem en Zonnebloem naar Stad &
Natuur (Duizelingwekkende Dino’s)

Beste ouders en verzorgers,
Wellicht mist u in de agenda hierboven de schoolexcursie die eigenlijk begin juni stond
gepland. Eind mei bleek dat de boeking voor deze dag niet verwerkt is door de
desbetreffende organisatie. Hierdoor werden wij gedwongen de schoolexcursie te verplaatsen
naar vrijdag 7 juli, de eerstvolgende mogelijkheid. Per mail zijn alle ouders en verzorgers
hierover geïnformeerd.
In de afgelopen weken is er door de
kinderen al hard gewerkt aan toetsen
en aan de laatste units van IPC voor
dit schooljaar: “Doen alsof” (groepen
Passiebloem,
Madelief
en
Goudsbloem), “Sensationeel” (groepen
Zonnebloem
en
Klaproos)
en
“Ontdekkingsreizen”
(groepen
Lavendel, Lisdodde). In de klas kunt u
op de IPC-wand zien wat er al
geleerd is. De komende weken komt
hier nog heel wat bij. In de volgende
maandbrief zult u weer de nodige
foto’s uit de groepen vinden.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Oudergesprekken
Op maandag 10 juli en dinsdag 11 juli staan de laatste oudergesprekken van dit schooljaar
gepland. De planning voor deze gesprekken wordt als volgt gemaakt:
Maandag 19 juni: u ontvangt een brief met een strookje waarop u kunt aangeven wat uw
voorkeursdag en –tijd is.
Vrijdag 23 juni: de uiterlijke datum om het strookje in te leveren. De leerkracht houdt bij het
plannen van de gesprekken zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren.
Vrijdag 30 juni: u ontvangt de uitnodiging voor het oudergesprek
Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli: oudergesprekken.
Gefeliciteerd!
In juni zijn de volgende leerlingen jarig: Delano, Dewi, Elijah,
David, Christian, Rosario, Ryan, Philène, Yesper en Joël.
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Trefwoord thema uitleg
Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20).
Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbel: Job (Job).

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.

