Maandbrief - Klimop-Stad - september 2017
Rossinistraat 5
1323 BP Almere
Tel. 036 - 5364814
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl

Agenda september 2017:
Maandag 4 september:
Maandag 11 september:
Vrijdag 15 september:
Dinsdag 26 september:
Donderdag 28 september:

Eerste lesdag
Start Unit 1 van IPC
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Jaarvergadering Medezeggenschapsraad/
Oudervereniging voor alle ouders en verzorgers van
beide vestigingen. Locatie: vestiging Almere Stad.
Informatieavond voor ouders/verzorgers van de
schoolverlaters van beide vestigingen over het Marietje
Kesselsproject en het traject Voortgezet Onderwijs.
Locatie: vestiging Almere Buiten.

Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. In de eerste weekopening konden we heel wat
nieuwe leerlingen welkom heten. Tien kinderen zijn na de zomervakantie nieuw gestart op
onze vestiging in Almere Stad. Ook voor de kinderen die al op De Klimop zaten is er genoeg
nieuw: een ander lokaal, nieuwe schriften, vaak een andere juf of meester.
Dit weekend ontvingen alle
kinderen deze kaart van hun
meester en/of juf(fen)om hen
welkom te heten in het nieuwe
schooljaar op De Klimop. Op
de kaart leest u de waarden
van onze school. In de
schoolgids op onze website
vindt u meer informatie over
deze waarden, de missie en
de visie van De Klimop.
Als
bijlage
bij
maandbrief ontvangt u
maals) het overzicht met
wijzigingen zijn in de
geïnformeerd.

deze
(nogvakanties, vrije en bijzondere dagen voor dit schooljaar. Mochten er
loop van het jaar dan wordt u hierover in de maandbrieven

Samen met u en de kinderen gaan we verder met het neerzetten van boeiend en uitdagend
onderwijs voor alle leerlingen op De Klimop. Een bijzonder mooi schooljaar gewenst!
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Personeel
Op onze vestiging in Almere Stad is juf Nadí Hopman gestart. Juf Nadí is de nieuwe intern
begeleider voor de groepen Lavendel, Lisdodde, Sleutelbloem en Distel.
Lestijden
De lessen beginnen zoals u weet om 8.40 uur. De voordeur is vanaf 8.30 uur open zodat er
voldoende tijd is om op tijd klaar te zitten in de klas. De lessen duren tot 14.30 uur. Dit
betekent dat de kinderen dan nog niet buiten staan. U begrijpt dat er enige tijd nodig is om
jassen en tassen te pakken, de rij te maken en rustig naar buiten te gaan met de groep.
Gymlessen
De gymlessen zijn als volgt over de groepen en de week verdeeld:
Maandag: Madelief, Goudsbloem, Distel, Lavendel en budo-les voor Lisdodde
Dinsdag: Passiebloem, Sleutelbloem, Klaproos en Lisdodde
Donderdag: Distel, Goudsbloem, Lisdodde, Klaproos en budo-les voor Lavendel
Vrijdag: Madelief, Passiebloem, Sleutelbloem en Lavendel
Bij bewegingsonderwijs stellen we eisen aan de kleding. Mochten leerlingen hun gymkleren
vergeten hebben, dan kunnen ze niet meedoen met de gymles. Aparte gymschoenen zijn
verplicht. Naast steun, geven goede sportschoenen ook bescherming tegen voetwratten en
dergelijke. Wanneer uw kind last heeft van wratten bent u verplicht ook voor badslippers zorg te
dragen. Na de gymles wordt er door alle leerlingen gedoucht en wassen ze zich met zelf
meegebrachte zeep. Per gymdag dus meegeven: gymkleding, schoenen (slippers), handdoek en
zeep. Wanneer uw kind deodorant gebruikt dan mag een deodorantroller of een deodorantstick
worden meegenomen. Spuitbussen zijn niet toegestaan.
In verband met de veiligheid is het verplicht dat leerlingen hun horloges en sieraden zoals
kettinkjes, ringen en oorringen voor de les afdoen.
IPC – Unit 1
Dit jaar komen er in alle groepen vijf Units (‘thema’s) aan de orde bij de lessen van IPC
(International Primary Curriculum). De eerste en vierde Unit is ‘schoolbreed’, bij de andere
Units worden in verschillende leeftijdsgroepen verschillende thema’s behandeld. De eerste Unit
wordt in de weekopening op 10 september gezamenlijk gestart. Het thema is “Schatten”.
In de maandbrief en via de website zullen we u regelmatig informeren over hetgeen geleerd
wordt bij IPC. In de schoolgids vindt u meer informatie over IPC, onder andere over de
verschillende vakgebieden die aan de orde komen.
Dinsdagavond 26 september jaarvergadering MR / oudervereniging
De jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) staat gepland op dinsdag 26
september om 19.30 uur op onze vestiging in Almere Stad. Een week van tevoren ontvangt u
de uitnodiging en de stukken voor de vergadering. Na afloop van de vergadering is er
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee (individueel) vragen te stellen
aan de aanwezige leerkrachten, intern begeleiders en directieleden.
Donderdagavond 28 september informatieavond Marietje Kesselsproject en het traject
voortgezet onderwijs
Deze bijeenkomst die om 19.30 uur zal starten is speciaal bedoeld voor de ouders en
verzorgers van de schoolverlaters van beide vestigingen van De Klimop. Een van de trainers
van het Marietje Kesselsproject zal u informeren over de inhoud van deze
weerbaarheidstraining. Vanaf begin oktober starten deze lessen voor de schoolverlaters.
Tijdens het tweede deel van de avond komt alle informatie over het traject naar het
voortgezet onderwijs aan de orde: beeldvorming, onderwijssoorten, toetsen, testen,
overlegmomenten, adviesgesprekken, etc. Na deze avond bent u volledig geïnformeerd. De

ouders/verzorgers van de schoolverlaters ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze
avond.
Telefoons op school
Voor alle leerlingen geldt de regel dat telefoons en andere apparatuur (I-pods etc.) voor
binnenkomst worden uitgezet. Van u als ouder vragen we niet om uw telefoon uit te zetten, wel
om telefoongesprekken buiten school te voeren. We ontvangen u en uw kind graag met
aandacht voor elkaar.
Gefeliciteerd!
In de maand september zijn deze leerlingen jarig:
Joy, Dayshaun, Leonardo, Quanita, Fêrany en Jimmy.
Trefwoord thema uitleg
Week 35 en 36 (28 augustus t/m 8 september): Huis
(wisselthema) - Inhoud: Het huis als beeld voor het leven.
Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een farizeeër (Lucas
14).
Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken - Inhoud: Op weg naar een nieuwe
toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet het
Beloofde Land (Deuteronomium 34).
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 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 roze
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.

Overzicht vakanties, vrije dagen en bijzondere dagen SBO De Klimop 2017-2018
Vakanties
Maandag 23 oktober 2017 t/m vrijdag 27 oktober
2017
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari
2018
Maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018 en maandag 2 april 2018
Maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21mei 2018
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasdagen
Meivakantie
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2018

Lesvrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 15 september
Periodeplanningsdag
2017
Maandag 30 oktober 2017 Periodeplanningsdag
Vrijdag 2 februari 2018
Periodeplanningsdag
Maandag 5 maart 2018
Periodeplanningsdag
Vrijdag 27 april 2018
Koningsdag
Maandag 14 mei 2018
Periodeplanningsdag
Maandag 11 juni 2018
Periodeplanningsdag
Dinsdag 12 juni 2018
Periodeplanningsdag
Woensdag 27 juni 2018
Periodeplanningsdag
Vrijdag 20 juli 2018
Lesvrije dag
Bijzondere dagen, informatiemomenten, gespreksavonden
Eerste lesdag van het schooljaar: deur open om 8.30 uur,
Maandag 4 september 2017
om 8.40 uur beginnen de lessen
Maandag 18 september t/m woensdag
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Buiten
20 september 2017
Jaarvergadering van de Oudervereniging/
Dinsdag 26 september 2017
Medezeggenschapsraad (in de avond)
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs en over het Marietje Kesselsproject voor alle
Donderdag 28 september 2017
ouders en verzorgers van de schoolverlaters.
Tijd: 19.30-21.30 uur. Locatie: vestiging Almere Buiten
Woensdag 4 oktober t/m vrijdag 6
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Stad
oktober
Maandag 9 oktober t/m vrijdag 20
Kinderboekenweek, thema: “Gruwelijk eng”
oktober
Maandag 30 oktober 2017
Uitnodigingen voor de oudergesprekken worden gemaild
Maandag 6 november en donderdag 9
Oudergesprekken
november 2017
Informatieavond door voortgezet onderwijs-scholen voor
Maandag 20 november 2017
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
Vestiging Almere Stad
Dinsdag 5 december 2017
Sinterklaasviering
Donderdag 14 december 2017
Externe eindcommissie vestiging Almere Buiten
Donderdag 15 december 2017
Externe eindcommissie vestiging Almere Stad
Vrijdag 22 december 2017
Kerstviering
Donderdag 18 januari 2018
Examenles Marietje Kesselsproject
Vervolg op pagina 2

Vervolg van pagina 1
Maandag 29 januari 2018 en dinsdag
30 januari 2018
Woensdag 14 februari 2018
Vrijdag 5 maart 2018
Vrijdag 9 maart 2018
Maandag 12 maart en donderdag 15
maart
Donderdag 29 maart 2018
Vrijdag 20 april 2018
Dinsdag 8 mei 2018
Vrijdag 15 juni 2018
Maandag 25 juni 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Donderdag 28 juni 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Maandag 9 juli en donderdag 12 juli
2018
Woensdag 11 juli 2018
Maandag 16 juli 2018
Dinsdag 17 juli 2018
Woensdag 18 juli 2018
Donderdag 19 juli 2018

Adviesgesprekken schoolverlaters
Meesters- en juffendag
Uitnodigingen voor de oudergesprekken worden verstuurd
De rapporten gaan mee naar huis
Oudergesprekken
Paasviering
Koningsspelen / Sportdag
“Maak-iets-voor-een-ander”-creamiddag
Schoolexcursie
Uitnodigingen voor de oudergesprekken worden verstuurd
Schoolfotograaf vestiging Almere Stad
Schoolfotograaf vestiging Almere Buiten
De rapporten en BHO-formulieren gaan mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidslunch schoolverlaters en team
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Buiten
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Stad
Kennismakingsmoment 9.00-10.00 uur
Laatste lesdag (tot 14.30 uur)

