Maandbrief - Klimop-Buiten - juni 2016
Ten Harmsen v.d. Beekpad 6
1336 BK Almere
036-5451462
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl

Agenda juni 2016:
Woensdag 8 juni :
Vrijdag 10 juni:
Woensdag 15 juni:
Dinsdag 28 juni:
Donderdag 30 juni:
Vrijdag 1 juli:
Week van maandag 4 juli:

Sportdag
Schoolexcursie
Excursie
Korenbloem,
Kroontjeskruid,
Ratelaar
Workshop Vossenstaart en Berenklauw
Workshop Berenklauw
Rapporten en BHO-formulieren mee naar
huis
Rapportgesprekken

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierboven ziet u de agenda van juni en het begin van de agenda van juli. Verderop in deze
maandbrief vindt u in het kort de informatie over de sportdag en de schoolexcursie. Eerder
ontving u in aparte brieven meer informatie over deze dagen.
Vrijdag 24 juni gaan de uitnodigingen voor het oudergesprek mee naar huis. In het
oudergesprek worden het rapport en de BHO-formulieren besproken. Deze worden op
vrijdag 1 juli mee naar huis gegeven. Op het BHO-formulier leest u de beeldvorming, het
ontwikkelingsperspectief en de handelingsplanning van uw kind. De doelen van het huidige
schooljaar zijn door de leerkrachten geëvalueerd en voor het komende schooljaar zijn de
doelen vastgelegd in de aanvulling op het BHO-formulier.
Intussen wordt al hard gewerkt aan de planning en inhoud voor het volgende schooljaar. In juli
ontvangt u de jaarplanning voor 2016-2017 en voorafgaand aan het kennismakingsmoment
op woensdag 13 juli ontvangt u de groepsindeling voor uw kind(eren).
De schoolverlaters werken naast de gewone lessen hard aan de voorbereiding van hun
afscheidsavond op maandag 11 juli. Ouders en verzorgers van de schoolverlaters ontvangen
hiervoor een aparte uitnodiging.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, locatiedirecteur

Young Focus
In mei is een bedrag van €21,70 opgehaald voor ons sponsorkind. Dank
voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

Nieuwe verzendwijze voor de maandbrief
Sinds enige tijd wordt de maandbrief via een ander mailsysteem verstuurd. Tot nu toe
meldden ouders en verzorgers zich zelf met hun mailadres aan via de website. Vanaf nu
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. U kunt dit regelen bij Saskia op de administratie.
Trefwoord thema uitleg
Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver, zwijgen is goud
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.
Bijbel: Ester (Ester)
Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): Jona, wie ben je?
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.
Bijbel: Jona (Jona)
Sportdag
De sportdag komt er weer aan en deze staat gepland op woensdag 8 juni. We zullen de
sportdag in en om het schoolgebouw organiseren. Wij hopen natuurlijk op een mooie sportieve
dag. De verdere informatie heeft u al ontvangen in een losse brief.
Schoolexcursie
Vrijdag 10 juni gaan alle kinderen (behalve de schoolverlaters) op de jaarlijkse
schoolexcursie. Zoals u eerder in de mail al kon lezen gaan we dit jaar niet met de bus. In en
om Almere zal aan de verschillende groepen een boeiend en actief programma worden
aangeboden deze dag.
Indien de ouderbijdrage is betaald, heeft u de uitnodiging hiervoor al ontvangen.
De schoolverlaters werken deze dag op school aan de voorbereiding van hun afscheidsavond.
Gefeliciteerd!
In de maand juni zijn de volgende leerlingen jarig: Taskien, Luis, Nick,
Lahsen, Anwar, Rohan, Milan, Niamara en Dean.
Een fijne dag allemaal!

Regelen paspoorten/identiteitskaarten
Binnenkort komt de vakantie 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.

Naam

: BUITENSPEELDAG 8 juni

Wat
Dag/tijd

: Sport en spel activiteiten, talentenpodium, dans etc.
: Woensdag 8 juni van 13.30-16.30 uur

Voor Wie

: 4 t/m 12 jaar en het spelen is op eigen risico! Onder de 6 jaar:
Altijd onder begeleiding!

Waar /kosten
kooien , gratis!
Op zoek naar

: Op de Evenaar bij de Rode
: Vrijwilligers om te helpen en talenten die willen optreden:
Zang, dans, sport of goochelen, wat je maar wilt.

Naam

: Streetdance lessen van Mirielle

Tijd/wie

: Maandag van 15.30- 16.30 u/ groep 3 tot en met 5

Tijd/wie
: Maandag van 16.30- 17.30 u/ groep 6 tot en met 8
Kosten/Stadsschouwburg : € 3.50 per dansles en op zaterdag 9 juli een optreden !
Waar/ repeteren
: In de spiegelzaal van BC de Cartoon , start 23 mei
KENT U KINDERVAKANTIELAND AL?
Op stadslandgoed de Kemphaan staat het vakantiehuis van Stichting Kindervakantieland Almere. Deze stichting
organiseert in de zomer zes vakantieweken voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die door hun thuissituatie niet of
nauwelijks de mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan. Dit kan door financiële redenen maar ook te maken
hebben met een kritische situatie binnen het gezin, bijvoorbeeld ziekte van een ouder of kind. De kinderen
mogen een week logeren in het vakantiehuis. Er wordt tijdens de vakantieweken aandacht besteed aan sport en
spel, ook gaan de kinderen een dagje uit. Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen aanmelden voor een
vakantieweek door het inschrijfformulier kinderen in te vullen. Op www.kindervakantieland.nl staat het
aanmeldformulier. De kindervakantieweken worden dankzijn het enthousiasme en inzet van vele vrijwilligers
georganiseerd en begeleid. Bent u geïnteresseerd om een week voor deze kinderen te zorgen en hen te
begeleiden? Kijk dan op www.kindervakantieland.nl voor meer informatie en aanmelden.
Diverse andere activiteiten: (Peutergym, zaalvoetbal (nieuw op donderdagmiddag), sportinstuif,
peuteryoga, handwerken, kickboksen, kinderraad & film/docu maken etc.)
check de site van de school of : www.deschoor.nl
Inschrijvingen altijd & informatie over de Brede School activiteiten bij: Gwen Activiteiten
coördinator mail: claasz@deschoor.nl. In de vakanties en de studiedagen gaan de activiteiten
niet door!!!

