Maandbrief - Klimop-Buiten - mei 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 mei 2016:
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei :
Maandag 16 mei:
Maandag 30 mei:
Vrijdag 10 juni:

Meivakantie, alle leerlingen vrij
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Schoolexcursie groepen Pimpernel t/m
Rozemarijn

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vanwege de meivakantie is de maand al een flink stuk gevorderd nu u deze maandbrief
ontvangt. De maandbrief is ook wat kort deze keer.
Let u op de vrije dagen op maandag 16 mei en maandag 30 mei?
We kijken terug op een bijzonder geslaagde projectperiode die op 15 april werd afgesloten
met u. Fantastisch hoeveel ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, ooms en tantes, broers en zusjes
kwamen kijken wat de kinderen in de projectweken hebben geleerd rond het thema “Reizen”.
De komende weken worden er (tijdens de groepsdoorbroken lessen) toetsen gemaakt door de
kinderen. Met deze toetsen kunnen de vorderingen gevolgd worden zodat iedereen op het
hoogste eigen niveau kan leren.
Zoals u weet wordt door ons geen (na)druk gelegd op het maken van deze toetsen, we
vragen u hetzelfde te doen. Fris en uitgerust op school komen is net als altijd wenselijk. Ook
met het warmere weer niet te laat naar bed dus.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, locatiedirecteur

Young Focus
In april is een bedrag van €39,81 opgehaald voor ons sponsorkind. Dit
bedrag is inclusief de bijdrage tijdens de meester en juffendag. 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 17 t/m 20 (25 april t/m 20 mei): Neem de tijd
Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, te
lummelen of te feesten (onder andere het pinksterfeest).
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10, 38-42); De zaaier (Matteüs 13, 24-30); De parel (Matteüs
13, 45-46); De broden en vissen (Matteüs 14, 15-21).
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)
Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie controleren de luizenmoeders uw zoon of dochter op hoofdluis. Wij kunnen
hiervoor nog wel wat moeders/vaders gebruiken die hiermee willen helpen! U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Saskia van de administratie.
In de week na de meivakantie zal de controle weer plaatsvinden.
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.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor uw kind voor deze dag wanneer de ouderbijdrage
volgens afspraak is voldaan.
De schoolverlaters werken deze dag op school aan de voorbereiding van hun afscheidsavond.
Schoolvoetbal
Onze jongens stonden woensdag 6 April in de stadsfinale bij het Cruijff 6 vs 6 toernooi. Door
weer en wind zijn ze 3de van Almere geworden en daar zijn we allemaal erg trots op. Naast
het behalen van de 3de plek heeft ons team ook de respect award gewonnen. Dit is een prijs
voor het team dat zich het best heeft gehouden aan de 14 regels van Johan Cruijff. Super
gedaan jongens!
Ook willen we alle ouders die er bij waren bedanken voor hun steun en support.

Koningsspelen & Meester- en juffendag
22 april vierden we meesters- en juffendag en de Koningsspelen. Veel kinderen kwamen
verkleed op school. Ook de meesters en juffen hadden zich verkleed met veel oranje
accessoires , want het was ook Koningsdag!
De ochtend begon met een geweldige talentenshow. Wat hebben we veel kinderen met talent
gezien! Er werd gedanst en gezongen.
Deze dag hebben de kinderen geknutseld voor een ander. Prachtige cadeautjes werden
gemaakt: schilderijen, thee-pakketjes, sleutelhangers, memo-blokjes…..o…niet te veel
verklappen, want misschien heeft u nog een cadeautje tegoed!
Er was een lekkere lunch: een koningslunch! En omdat een aantal klassen al gesport had ivm
de Koningsspelen, ging de lunch er zeker goed in.
Het was een gezellige dag waar we met plezier aan terugdenken!

Gefeliciteerd!
In de maand mei zijn de volgende leerlingen jarig: Demi, Twister, Sergio, Owen, Pepijn, Artin,
Yordi, Kyllian en Jahlani.
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.

Kosten
Workshop

: Kook café (brede school)
: Leer op de workshops hapjes & snacks te
maken .
: 8-12 jaar
: 15.30-17.15 uur
: In de keuken van het Drieluik, 2de
verdieping
: € 5.00 voor 1x workshop
: maandag 9 mei & 6 juni

Naam
Wat
Wie
Tijd
Waar
Kosten

: Handwerken (brede school)
: Breien, haken, borduren, creatief zijn!
: 8-12 jaar
: 15.30-17.00 uur op de donderdagen
: In het handarbeidlokaal van het Drieluik
: € 2.00 per keer

Naam
Extra info

: Streetdance (brede school)
: De dansdocente is Mirielle geeft ook gymles
op school.
: groep 3 tot en met 8
: 15.30-16.30 uur op de maandagen
: In de spiegelzaal van BC de Cartoon
: € 35,00 voor 10 lessen & een optreden in de
Stadsschouwburg in Almere
: Op 9 mei is er een open les, we gaan dan meteen
kijken of je mee mag doen met het optreden!

Naam
Wat
Wie
Tijd
Waar

Wie
Tijd
Waar
Kosten
Start

De activiteit Kleutergym op maandag vervalt! Er zijn niet genoeg inschrijvingen!
De activiteit Sportinstuif op dinsdag de 19de april gaat niet door!
Gehele programma aanbod naschoolse activiteiten ( ook sport, kickboksen,
peutergym )voor de kinderen :
check de website van de school of op: www.deschoor.nl
Inschrijvingen & informatie over de Brede School
activiteiten bij: Gwen = Activiteiten coördinator
claasz@deschoor.nl
In de vakanties en de studiedagen gaan de activiteiten niet door!!!

