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Agenda December 2015:
Vrijdag 4 december :
Vrijdag 4 december :
Maandag 7 december :
Vrijdag 17 december :

Maandag 20 december t/m vrijdag 1 januari :
Maandag 4 januari :

Sinterklaasviering
vanaf 13.30 uur Sintversiering opruimen
vanaf 08.45 uur kerst versieren
Kerstviering (9.00-10.00 uur)
Kerstlunch in alle groepen
Kerstversiering in de gangen opruimen na de
lunch
Kerstvakantie, alle leerlingen vrij
1e schooldag 2016

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De Sint komt aanstaande vrijdag weer aan op De Klimop. We verwelkomen hem en de Pieten
’s ochtends buiten, aan de kant van de busbaan. Na de ontvangst gaan de
onderbouwgroepen van onze school en van Het Drieluik op bezoek bij Sint en de Pieten.
In de groepen wordt gewerkt aan technische en innovatieve gadgets en handigheden die het
werk van Sint en de Pieten eenvoudiger kan maken.
De laatste twee schoolweken van dit kalenderjaar staan in het
teken van Kerst. Het boek ‘De ster die niet kan stralen’ wordt
gebruikt om het thema duidelijk te maken. De kerstviering
wordt gehouden op 18 december om 9.00 uur in de zaal van
het Cartoon. U ontvangt nog een aparte brief over Kerst.
Alvast hele fijne feestdagen gewenst en geluk en gezondheid
voor het nieuwe jaar.
Team van De Klimop
Licht.
Pak het op en neem het mee.
Ga ervoor en geef het door.
Zo wordt licht een stralenzee.
Een stralenzee van vrede.

Young Focus
In de maand november hebben we een bedrag van € 12,23
opgehaald voor ons sponsorkind. Dank voor uw bijdrage!
Hartelijk bedankt namens Young Focus.
Op de foto staat Cyrus met zijn moeder
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

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.
Sint viering
Op 4 december komt Sinterklaas ‘Het Vlechtwerk’ weer bezoeken. De geplande aankomsttijd
van de Sint is 09.00 uur bij de groenstrook voor de ingang van De Klimop en Het Drieluik. Op
het plein zullen alle leerlingen een plek vinden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Wilt u langs de kanten gaan staan, zodat alle leerlingen de aankomst goed
kunnen zien? Na de aankomst gaan de leerlingen van de jongste groepen op bezoek bij
Sinterklaas en zijn Pieten, de leerlingen vanaf de groep Ratelaar hebben lootjes getrokken en
vieren het feest in de eigen groep. De Pieten komen natuurlijk wel in alle groepen op bezoek.
Alle leerlingen zijn deze dag gewoon om 14.30 uur uit.

Trefwoord thema uitleg
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Kleren maken de man
Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt
veel maar ook niet alles.
Bijbel: Naäman (2 Koningen 5)
Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Sterrenregen
Inhoud: Mensen in het licht zetten, onrecht aan het licht brengen.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2)

Opruimen en versieren Sint en Kerst
Wanneer het Sinterklaasfeest is afgelopen, moet de school omgetoverd worden in de
kerstsfeer. De Sintspullen ruimen we vrijdag 4 december vanaf 13.30 uur weer op en op
maandag 7 december vanaf 08.45 uur gaan we de kerstsfeer in school brengen. Na de
lunch op vrijdag 18 december gaan we de kerstversieringen in de gangen weer opruimen.
Voor zowel het opruimen als decoreren van de gangen zoeken wij nog ouders die ons
willen helpen.
Helpt u mee?
U kunt zich opgeven bij Saskia (administratie)

Gefeliciteerd!
In de maand december zijn de volgende leerlingen jarig:
Fatima, Manel, Mohamed, Simona, Jayden, Kaya, Romi, Sherdee, Moses,
Ashley en Jason.
Een fijne dag allemaal!

PROGRAMMA AANBOD NASCHOOL
Maandag
TIJD
LEEFTIJD START
Kook café
15.30-17.00 u 8-12 jaar 30-11
Als er genoeg inschrijvingen zijn ook:
14-12

PRIJS
€ 5.00
€ 5.00

1x
1x

Dinsdag
Filmpje maken 15.30-17.00 u
Gaat door in het nieuwe jaar !

8-12 jaar gestart

€30.00

10x

Voetbal

8-12 jaar 01-12

€ 2.00

1x

15.30-16.30 u

Het voetballen is op BS de Archipel, Maldivenweg 45, 1 x workshop ! Bij genoeg
animo wordt het vaker aangeboden in het nieuwe jaar!

Donderdag
Kickboksen
Peutergym

15.30-16.30 u
15.30-16.15 u

06-12 jaar gestart
2.5-4 jaar gestart

TALENTENSHOW de laatste AUDITIE ronde:
16.00-17.00 u 06-12 jaar 10-12

€ 10.00
€ 15.00

4x
5x

gratis

1x

Wil je meedoen aan de wedstrijd bij de Talentenshow in februari 2016? Zingen,
dansen, turnen, goochelen, maakt niet uit welke talent je hebt! Solo of met een
groep, Geef je op voor de audities op 10-12 . Voor informatie bel of mail Gwen.

**Bij deze gestarte activiteiten kunnen nog steeds kinderen zich inschrijvingen!
Informatie en altijd inschrijven voor de brede school activiteiten bij Gwen via
claasz@deschoor.nl of bel naar 06-52420463
HET PROGRAMMA AANBOD LOOPT TOT EN MET VRIJDAG 11 december!
DE START VAN HET nieuwe AANBOD IS VANAF EIND JANUARI 2016

