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Agenda oktober 2017:
Maandag 9 oktober:
Vrijdag 20 oktober:
Maandag 23 t/m vrijdag 27
oktober:
Maandag 30 oktober:

Start Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
PeriodePlanningsDag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is inmiddels al een maand
onderweg. De schoolverlaters zijn gaan
in de eerste week van oktober op kamp
en hun ouders hebben al twee
informatieavonden achter de rug.
Iedereen is inmiddels gewend aan de
nieuwe groep en de andere juffen en
meesters.
In de afgelopen weken is al hard
gewerkt aan de eerste units van IPC van
dit schooljaar. Deze units gaan over
“Schatten” waarbij in de jongste en
oudste groepen het thema “Schatten”
centraal staat en in de groepen hier tussenin leren en werken de kinderen over
“Tijddetectives”. Verderop in de maandbrief ziet u hoe in de groep Passiebloem over schatten
en piraten wordt geleerd en gewerkt..
De Kinderboekenweek valt in de weken
waarin we de units afsluiten. In de
Kinderboekenweek wordt natuurlijk veel
aandacht besteed aan voorlezen, zelf lezen en samen lezen. Vanwege de afsluiting van de
units IPC zal aan het thema van de Kinderboekenweek minder aandacht worden besteed dit
jaar.
We sluiten de maand oktober af met de herfstvakantie en een planningsdag waardoor de
kinderen op maandag 30 oktober ook vrij zijn.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Piraten en schatten in de groep Passiebloem

Dit zijn de eilanden die de kinderen van Passiebloem
gemaakt hebben. In de groep wordt gewerkt en
geleerd over schatten en piraten.
De kinderen zijn erg enthousiast. In de klas is ook een echte piraten boot gemaakt,
Ze krijgen flessenpost van twee piraten die hun hulp nodig hebben.
Hulpouders gezocht
Na iedere vakantie controleren de luizenmoeders uw zoon of dochter op hoofdluis. Wij
hebben nog een aantal moeders en vaders nodig die hiermee willen helpen! Met voldoende
hulp is het een klein klusje.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Karin van de administratie.
Gevonden sleutels
Met enige regelmaat worden op het plein en in school sleutels gevonden. Deze worden
vervolgens bij de administratie bewaard, maar vaak niet opgehaald. Mocht u sleutels missen,
vraag het na bij juf Karin.
Gefeliciteerd!
In de maand oktober zijn deze leerlingen jarig: Niels, Dani,
Daniel, Angelo, Sofia, Carmen, Bloem, Dylan (groep
Sleutelbloem), Thomas, Kaleb, Waylan, Danièl, Randy, Dylan
(groep Distel) en Ziggy.
Allemaal alvast een fijne dag gewenst!

Trefwoord thema uitleg
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven
Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met
een verschillende
achtergrond.
Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De
twaalf stammen steken de
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch
twaalf stenen neer (Jozua 3);
Jericho wordt ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De
dood van Jozua (Jozua 24).
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek 4- 15 oktober, Thema: gruwelijk eng!
Ook dit jaar besteden we op de Klimop aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit jaar iets
kleiner dan u gewend bent in verband met de afsluiting van de IPC units die ook in deze week
plaatsvindt.
Deze Kinderboekenweek zullen de leerlingen van Berenklauw en Leeuwenbek die willen
voorlezen dit gaan doen bij de kleuters van de Pimpernel en de leerlingen van de groep
Kamille. Traditiegetrouw is er als cadeau voor elke groep een boek.
Wist u dat de bibliotheken in Almere en verschillende boekwinkels leuke (gratis) activiteiten
organiseren
tijdens de Kinderboekenweek? Meer informatie vindt u op
www.denieuwebibliotheek.nl en in de boekwinkels.
Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek om zo nog meer van (voor)lezen te
genieten.
Veel leesplezier!

