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Agenda mei 2017:
Dinsdag 2 mei:
Donderdag 4 mei:
Vrijdag 5 mei:
Maandag 8 mei:
Donderdag 11 mei:
Donderdag 18 mei:
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei:
Maandag 5 juni:
Dinsdag 6 juni:
Vrijdag 9 juni:

MR vergadering 19.30 uur, locatie Klimop Buiten
Maak-iets-voor-een-ander-middag alle groepen
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Groepen Passiebloem en Goudsbloem theatervoorstelling bij school
Schoolfotograaf op school
Hemelvaartsdag en een vrije dag, alle leerlingen vrij
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Schoolexcursie

Beste ouders en verzorgers,
Na de meivakantie starten we met een korte
lesweek vanwege Bevrijdingsdag op vrijdag. Bij
(o.a.) de lessen uit Trefwoord komen deze weken
thema’s als vrede en samen leven aan de orde.
Hierbij attendeer ik u graag op de bijlage bij deze
maandbrief waarin u en uw kind(eren) worden
uitgenodigd door de voorzitter van Stichting Bos
der Onverzettelijken voor de activiteiten op avond
van donderdag 4 mei.
Maandag 8 mei zijn alle leerlingen vrij vanwege d
e periodeplanningsdag. Op deze dag starten we
o.a. de voorbereiding van de volgende units van
IPC: “Doen alsof” (groepen Passiebloem, Madelief
en
Goudsbloem),
“Sensationeel”
(groepen
Zonnebloem en Klaproos) en “Ontdekkingsreizen”
(groepen Lavendel, Lisdodde).
In de agenda hierboven ziet u de nodige vrije dagen vanwege Hemelvaart en Pinksteren. Op
dinsdag 6 juni zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Maak-iets-voor-een-ander-middag
Op donderdag 4 mei wordt in alle groepen hard geknutseld tijdens de Maak-iets-voor-eenander-middag. Deze middag maken de kinderen kleine cadeautjes voor anderen,
bijvoorbeeld hun ouders, oma, de buren, opa, etc.
Schoolfotograaf
Donderdag 18 mei komt de schoolfotograaf weer op school.
Zoals gebruikelijk starten we met de foto’s met broers en zussen.
U kunt hiervoor om 8.30 uur wanneer de voordeur open gaat
terecht in het speellokaal.
Nadat deze foto’s zijn gemaakt komen de groepen een voor een
aan de beurt. Van alle kinderen worden portretfoto’s gemaakt en
van elke groep een groepsfoto.
Eind mei ontvangt u bericht van de fotograaf over de wijze
waarop u de foto’s kunt bestellen en betalen.
Het thema dit jaar is “Shipping Containers”

Trefwoord thema uitleg
Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).
Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid
Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de tien
plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).
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).
Gefeliciteerd!
In mei zijn de volgende leerlingen jarig: Miguel, Amir, Mateo, Jerain, Jenisha, Kyara, Deon,
Josef, Julian, Nina en Roos. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Schoolexcursie
Vrijdag 9 juni gaan alle kinderen (behalve de schoolverlaters) op de jaarlijkse schoolexcursie.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor uw kind voor deze dag wanneer de ouderbijdrage
volgens afspraak is voldaan.
De schoolverlaters werken deze dag op school aan de voorbereiding van hun afscheidsavond.
Paasviering
Tijdens de Paasviering voerde een aantal kinderen een Paasmusical op:

Sportdag/Koningsspelen 2017

BIJ LAGE

BIJLAGE

Almere,

Betreft : Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2017

Geachte heer/mevrouw,
De Stichting Bos der Onverzettelijken stelt zich ten doel de betekenis van het verzet in
Nederland tegen de bezetting in de jaren 1940 tot 1945 in al zijn vormen, onder de aandacht
te brengen van jonge generaties.
Een levend monument zoals het Bos der Onverzettelijken leent zich daar bij uitstek voor.
Stichting Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de Schoor organiseren
op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst speciaal voor kinderen.
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst herdenken we alle kinderen die slachtoffer zijn (of zijn
geweest) van oorlogsgeweld of onderdrukking.
Het totale programma rond de kinderherdenking begint op 4 mei rond 18.00 uur bij
Jeugdland Stad in Almere Verzetswijk, Weg 1940-1945.
Van 18.00 tot 19.15 uur kunnen de kinderen samen met hun (groot)ouders en andere
belangstellenden een interactieve tocht lopen langs speciale plekken en activiteiten in het
Bos.
Vanaf ongeveer 19.15 uur komen de kinderen weer samen bij het gebouw van Jeugdland
Stad om vandaar gezamenlijk naar de Anne Frank-boom op het herdenkingsveld te lopen.
De herdenking begint om 19:30uur
Daar worden voorafgaand aan de herdenking door kinderen van basisscholen Het Drieluik,
Montessorischool Stad en De Ichthus gedichten voorgelezen en er worden twee korte
toespraken gehouden.
Rond om 20.00 uur wordt er, net als op heel veel andere plaatsen in Nederland, herdacht.
Na de “Last Post” op trompet, zijn we 2 minuten stil. De stilte sluiten we af met het
gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.
Daarna is er gelegenheid om bloemen rond de boom te leggen door de kinderen en een
ieder ander.
Na dit officiële gedeelte gaan we terug naar het gebouw van Jeugdland Stad.
Hier kan er nog even nagepraat worden onder het genot van een kop koffie of thee en
limonade voor de kinderen.
Wij hopen ook u/jou te mogen ontmoeten op 4 mei!

Vriendelijk groet,

Paul Roelofs,
Voorzitter Stichting Bos der Onverzettelijken
Adres: Weg 1940-1945, Almere Stad (Verzetswijk)

