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Agenda mei 2018:
Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei:
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei:
Maandag 14 mei:
Maandag 21 mei:

Meivakantie, alle leerlingen vrij
Hemelvaartsdag en een vrije dag, alle leerlingen
vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen vrij
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Beste ouders en verzorgers,
De maand mei begon in de
vakantie en zoals u ziet in de
agenda hierboven zijn de
leerlingen vanwege
Hemelvaart, een
periodeplanningsdag en
Tweede Pinksterdag nog een
aantal keer vrij deze maand.
Op de periodeplanningsdag
zullen we in de middag als team
bezig zijn met het voorbereiden
van de laatste units van IPC van
dit schooljaar. De ochtend van
deze dag bestaat uit een studiemoment over ‘Gehechtheid’, een vervolg van de studiemiddag
die we in het vorig schooljaar hadden over dit onderwerp.
Op vrijdag 15 juni staat de jaarlijkse schoolexcursie gepland voor alle groepen m.u.v. de
schoolverlaters die al op kamp zijn geweest. Veel ouders en verzorgers hebben de
ouderbijdrage al betaald. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, wilt u dit dan op korte termijn in
orde maken?
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
Gefeliciteerd!
In de maand mei zijn deze leerlingen jarig:
Damian, Miguel, Mateo, Jerain, Jenisha, Kyara, Deon, Josef en Julian
(groep Lavendel).
Alvast een fijne dag gewenst!

Koningsspelen/sportdag
Op 20 april is onze jaarlijkse sportdag geweest die in het teken stond van de Koningsspelen.
De leerlingen hebben zich van hun sportiefste kant laten zien. Hieronder een korte impressie van
de dag van de groep Passiebloem.
“De kinderen hebben genoten van de sportdag. Goed samengewerkt en vooral veel plezier
gemaakt. De stormbaan vonden ze super om te doen, vooral samen met de juffen.”

De MR zoekt vrijwilligers voor de kascontrolecommissie
Aan het begin van het volgend schooljaar controleert een kascontrolecommissie de inkomsten en
uitgaven van de Medezeggenschapsraad van het huidige schooljaar. De MR zoekt hiervoor
ouders/verzorgers die dit jaar deze taak op zich willen nemen. U kunt zich aanmelden via
mr@de-klimop.nl.

Trefwoord thema uitleg
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.
Aflevering 4
Week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni): Niets te kiezen?
Pinksteren: 20 en 21 mei
■ Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking
welke keuzes je zelf kunt maken.
■ Bijbel: Bijbelboek Ruth
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.
Regelen paspoorten/identiteitskaarten
Binnenkort komt de zomervakantie er weer aan en moet ieder kind een eigen paspoort of
identiteitskaart hebben. Moet u met uw kind een nieuw reisdocument halen, wilt u dit dan na
schooltijd plannen of op een vrije dag? Het is namelijk geen reden om uw kind van school te
houden. Mocht dit toch gebeuren, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.
Let op: bij de gemeente Almere kunt u alleen nog terecht na het maken van een afspraak (telefonisch
of per computer), graag na schooltijd inplannen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

