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Agenda maart 2018:
Maandag 26 februari t/m vrijdag
2 maart:
Maandag 5 maart:
Donderdag 8 maart:
Vrijdag 9 maart:
Maandag 12 maart en donderdag
15 maart:
Woensdag 14 maart:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart:
Maandag 2 april:

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
MR-vergadering 19.30 uur, locatie Rossinistraat 5
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. staking basisonderwijs
Paasviering en paaslunch
Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij
2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
De maand maart begon al in de voorjaarsvakantie en de
maandag na deze vakantie waren de kinderen nog een dag
vrij vanwege de planningsdag. Op deze dag zijn wij als
team verder gegaan met onze training van IPC en werd door
een aantal collega’s een inspirerende scholing verzorgd over
Woordenschat.
Op maandag 12 maart beginnen we met de volgende units
van IPC. In de komende weken is het school-brede thema op
onze vestiging “Natuur”. De groepen Passiebloem, Madelief
en Goudsbloem starten met de unit “Bloemen en planten”, de
groepen Klaproos en Lavendel met de unit “Bloemen en
Insecten” en de groepen Lisdodde, Sleutelbloem en Distel met de unit “Let’s plant it!”.
Vrijdag 9 maart krijgen de kinderen hun rapport
mee naar huis (m.u.v. de schoolverlaters). Op
maandag 12 maart en donderdag 15 maart zijn
de oudergesprekken. De uitnodiging voor dit
gesprek is met uw kind meegegeven. Bij het
inplannen van het gesprek is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de voorkeur die u heeft
kunnen aangeven.

Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Woensdag 14 maart
In de media heeft u wellicht gelezen of gehoord dat op woensdag 14 maart een stakingsdag
is aangekondigd voor het basisonderwijs in Flevoland. Op verzoek van ons bestuur hebben we
geïnventariseerd welke leerkrachten van plan zijn deze dag te gaan staken.
Vanwege het aantal leerkrachten dat gaat staken zijn er zoveel groepen onbezet dat we
geen lesprogramma kunnen verzorgen.
Alle leerlingen van De Klimop zijn om deze reden op woensdag 14 maart vrij.
Gefeliciteerd!
In de maand maart zijn deze leerlingen jarig:
Tyrel, Justin (Goudsbloem), Sergio, Brandon, Milan, Nathan, Sem en
Serchano
Alvast een fijne dag gewenst!

Pasen
Op donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. In de ochtend is er een viering voor de
kinderen in de middenruimte
Ook de rest van de dag staat in het teken van Pasen. Tussen de middag zullen we in de
groepen een Paaslunch houden. Deze lunch wordt verzorgd.
Trefwoord thema uitleg
Aflevering 3
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).
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor
de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdensen
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).
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.

