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Ten Harmsen v.d. Beekpad 6
1336 BK Almere
036-5451462
Website: www.de-klimop.nl
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Agenda Februari 2016:
Woensdag 3 februari :
Vrijdag 5 en vrijdag 12 februari :
Maandag 1 en dinsdag 2 februari :
Maandag 15 februari :
Vrijdag 19 februari :
Maandag 22, dinsdag 23 en donderdag 25 feb :
Vrijdag 26 februari :
Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart :
Maandag 8 maart :

Meester- en juffendag, carnaval (uitgesteld)
Creamiddag
Adviesgesprekken Schoolverlaters
Ratelaar, Vossenstaart en Rozemarijn voorstelling
Schouwburg Almere
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken, alle groepen behalve de
schoolverlaters.
Periodeplanningsdag, alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
Start schoolproject

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste drie weken na de kerstvakantie is er in de groepen hard gewerkt aan de toetsen
van Cito voor het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van die toetsen en de andere toets- en
observatiegegevens van de afgelopen periode, zijn dinsdag door de leerkrachten de nieuwe
groepsplannen voor verschillende vakgebieden geschreven. De afgenomen toetsen zullen
tijdens de komende oudergesprekken eind februari, met u besproken worden.
Afgelopen maandag is er door het team hard
gewerkt om het schoolproject - wat na de
voorjaarsvakantie van start zal gaan - voor te
bereiden. Het gekozen overkoepelend thema is
‘Reizen’. Voor alle groepen wordt dit op een eigen
en andere manier uitgewerkt. In de Pimpernel en
Weegbree gaan ze alles leren over verschillende
manieren van reizen, in de Ridderspoor, Korenbloem
en Kroontjeskruid leren ze over vakantie vroeger, nu
en in de toekomst en in de Ratelaar, Vossenstaart,
Rozemarijn en Berenklauw leren ze alles over reizen
met het vliegtuig.
Mocht u thuis nog reisgidsen, oude wegenkaarten of
andere spullen over reizen hebben, dan mag u deze
na de voorjaarsvakantie meegeven aan uw zoon of
dochter.
Vriendelijke groet,
Clementine Lagendijk (locatiedirecteur)

Juf Cynthia
U ontvangt als bijlage bij deze maandbrief de brief die alle ouders en verzorgers ontvingen
met het droevige bericht over het overlijden van juf Cynthia Walden. In dankbaarheid denken
wij aan de bijna 15 jaar dat juf Cynthia heeft gewerkt op De Klimop.
Ze is voor ons een voorbeeld van een leerkracht met passie voor haar vak!
Meesters- en juffendag uitgesteld
Vanwege het overlijden van juf Cynthia is de Meesters- en Juffendag die woensdag 3
februari stond gepland uitgesteld. Later dit schooljaar zullen wij deze dag alsnog vieren. De
datum hiervoor volgt.
Tevredenheidsenquête
Deze maand ontvangt u per mail een uitnodiging om deel te nemen aan een
tevredenheidsenquête. Op alle scholen van Stichting Prisma waar De Klimop ook deel van
uitmaakt wordt deze enquête afgenomen. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd om deel
te nemen. Ook de medewerkers van de school en de leerlingen van de oudste groepen vullen
de enquête in.
De resultaten van de enquête zullen we t.z.t. via de maandbrief met u delen.
Adviesgesprekken en Oudergesprekken
De adviesgesprekken voor de schoolverlaters vinden plaats in de week van 1 februari. De
betreffende ouders hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Bij deze gesprekken is een
leerkracht, IB’er, directielid en betrokkene uit het Voortgezet Onderwijs aanwezig.
In de week van 22 februari zijn er weer oudergesprekken. U ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging van de leerkracht van uw kind met de juiste datum en tijd. Op 19 februari gaan
de ouderverslagen mee naar huis. Dit verslag wordt tijdens de oudergesprekken met u
besproken.

Young Focus
In de maand januari hebben we een bedrag van € 22,56 opgehaald voor
ons sponsorkind. Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Luizencontrole
Iedere week na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen.
Gelukkig hebben we een behoorlijk aantal ouders die zich hiervoor hebben opgegeven! Als u
nog wilt helpen, laat het weten aan onze administratief medewerker Saskia van Diemen.
Na de voorjaarsvakantie gaan zij weer deze controle uitvoeren.
Nieuwe verzendwijze voor de maandbrief
Met ingang van maart zullen we de maandbrief versturen via een ander mailsysteem. Tot nu
toe melden ouders en verzorgers zich zelf met hun mailadres aan via de website. In maart

wordt de maandbrief verstuurd via ons administratiesysteem Parnassys. De maandbrief wordt
verstuurd naar de mailadressen van ouders en verzorgers die in dit systeem zijn opgenomen.
Eerder dit jaar heeft u via het controleformulier laten weten of uw gegevens kloppen.
Mocht u de maandbrief in maart niet ontvangen, laat het dan weten zodat we samen uw
gegevens controleren.
Trefwoord thema uitleg
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Angst en vertrouwen
Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden.
Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 26-39); het
mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36).
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 11 maart): Van kwaad tot erger
Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken.
Bijbel: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige
vrouw (Johannes 8, 1-11).
Gefeliciteerd!
In de maand februari zijn de volgende leerlingen jarig: Jarno, Nick, Rowan, Kim,
Menny, Chayrel, Dogan, Keano, Sven, Shirona, Damian en Giorgio.
Een fijne dag allemaal!
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 Saskia van Diemen, 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
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.
Parkeren
Mede veroorzaakt door het slechtere weer en natuurlijk de grote hoeveelheid auto’s komt het
helaas nog vaak voor dat er buiten de parkeervakken geparkeerd wordt. We willen u
vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Mocht dit
niet mogelijk zijn, om dan in de parkeervakken te parkeren en niet meer dubbel of in het
gras. De wijkagent zal de komende tijd frequenter controleren en u kunt hiervoor bekeurd
worden.
Bewegingsonderwijs in het rapport
Vrijdag 19 februari gaan de rapporten mee naar huis. Het onderdeel Bewegingsonderwijs is
hierin aangepast. In 2015 is het volgsysteem waarmee de vakleerkrachten werken herzien.
Alle leerlingen worden nu gevold op de “4 s-en”: Stilstaan, Springen (kracht)< Springen
(coördinatie) en Stuiten. Als bijlage 2 bij deze maandbrief vindt u het overzichtsformulier dat
bij het volgsysteem wordt gebruikt om u een beeld te geven van hetgeen geobserveerd en
vastgelegd wordt. Met vragen kunt u natuurlijk terecht bij de vakleerkracht(en).

Bijlage 1

Almere, 1 februari 2016

Geachte ouder, verzorger,
Wij ontvingen het verdrietige bericht dat Cynthia Walden, leerkracht van de groep Lavendel
van De Klimop in Almere Stad, op vrijdag 29 januari j.l. is overleden.
Cynthia is in de afgelopen anderhalf jaar verschillende perioden in de klas Lavendel aanwezig
geweest. Haar hart lag bij het werken met haar leerlingen!
De laatste maanden kon zij niet meer op school aanwezig zijn.
We vertellen de kinderen in de groepen Lavendel, Lisdodde, Sleutelbloem en Distel over het
overlijden van juf Cynthia. De kinderen krijgen tevens deze brief mee.
In de groepen met de jongere kinderen zullen we de brief ook meegeven.
Omdat juf Cynthia lange tijd in onze vestiging in Almere Buiten heeft gewerkt gaat de brief
ook daar met de kinderen mee.
We zullen op een zorgvuldige manier aandacht besteden aan deze verdrietige gebeurtenis.
Wanneer de kinderen vragen hebben of zelf iets willen vertellen kunnen zij natuurlijk terecht
bij hun juf of meester.
Wij denken in dankbaarheid aan de bijna 15 jaar dat juf Cynthia heeft gewerkt op De Klimop.
Ze is voor ons een voorbeeld van een leerkracht met passie voor haar vak!
Hoogachtend,
Ankie Rooze
directeur
De Klimop

Oecumenische school voor speciaal basisonderwijs

Klimop Almere Stad
Rossinistraat 5, 1323 BP Almere
Tel. (036) 53 64 814
E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl

www.de-klimop.nl

Klimop Almere Buiten
Ten Harmsen v.d. Beekpad 6, 1336 BK Almere
Tel. (036) 54 51 462
E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl

Bijlage 2

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

