Maandbrief - Klimop-Buiten - November 2015
Ten Harmsen v.d. Beekpad 6
1336 BK Almere
036-5451462
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl

Agenda November 2015:
Maandag 16 november :
Dinsdag 24 november :

School versieren (Sint) vanaf 19.00 uur
Examen Marietje Kessels Project, vanaf
13.45 uur (SV)

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zaterdag aanstaande komt, als de reis spoedig verloopt, Sinterklaas met zijn Pieten weer in
het land. Een gezellige en drukke tijd staat ons weer te wachten. Naast de decemberdrukte
volgen we zo veel mogelijk het gewone lesprogramma. Dit om de structuur en regelmaat vast
te houden die voor de leerlingen zo belangrijk is.
In alle groepen en op de gangen is goed te zien wat de leerlingen leren en aan welke
thema’s gewerkt wordt. De takken van de mindmap ‘Boeiend Onderwijs’ worden steeds meer
zichtbaar in de school.
Als bijlage bij de maandbrief een
lijst met vragen die u na een
schooldag zou kunnen stellen. Een
andere vraag dan ‘Hoe was het op
school?’ kan echt een verrassend
ander gesprek met uw kind
opleveren. Wellicht dat de vragen
in de bijlage kunnen helpen om tot
een wat uitgebreider gesprek te
komen.

Vriendelijke groet namens het team,
Clementine Lagendijk
(locatiedirecteur)

Personeel
juf Gwen en juf Daphne zijn blij u te kunnen vertellen dat ze allebei in
verwachting zijn! Juf Gwen verwacht half februari haar kindje, juf
Daphne in mei. We wensen beide een voorspoedige zwangerschap.
In de komende periode zal gekeken worden hoe de verloven middels
vervanging ingevuld zullen worden. Hierover krijgen de ouders van de
betreffende Weegbree en de Korenbloem bericht.
Young Focus
Deze maand hebben we een speciale gift gekregen voor de kinderen
van Young Focus.
Samen met de bijdrage van de leerlingen komen we op een mooi
bedrag van € 75,00
Hartelijk bedankt namens Young Focus.
De kinderen uit het Child Care PLUS en Love2Learn programma komen
uit gezinnen die te maken hebben met structurele sociale en financiële
problemen. Het Young Focus schoolsponsor-programma wil de vicieuze
cirkel van de armoede doorbreken door zowel de ouders als de kinderen te begeleiden.
(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.
Trefwoord thema uitleg
Week 45 en 46 (2 t/m 13 november): Arm en rijk
Inhoud: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; armoede en
onrecht.
Bijbel: Amos (Amos)

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)

Sint versiering ophangen
Uit de evaluatie vorig schooljaar is gebleken dat ouders het prettiger vinden om bv de school
klaar te maken voor de Sint in de avonduren te doen.
Daarom willen wij dit nu doen op maandag 16 november a.s. vanaf 19.00 uur.
We verwachten er (ook afhankelijk van het aantal helpers) hier ongeveer tot 20.30 uur mee
bezig te zijn.
Wilt u helpen? U kunt zich opgeven bij Saskia (administratie).

Gefeliciteerd!
In de maand november zijn de volgende leerlingen jarig:
Dyshanté, Daniël, Dony, Denisa, Quinty, Caitlin, Julian, Dylan, Jensen Milan.
Een fijne dag allemaal!

Uit de groepen
‘Raar maar Waar’ was het thema van de Kinderboekenweek waar wij 2 weken aan hebben
gewerkt. Er is veel gelezen, gesproken over alle rare weetjes die in de gang hingen en
gerapt.
Hieronder staat de rap die de Berenklauw en Rozemarijn samen met een echte rapper
gemaakt hebben.
Refrein: 2x
Zoveel te leren, raar maar waar.
School is m’n wereld, soms is het zwaar.
Hee, Hee, Hee, ken geen gevaar.
Leer met de dag ; heb het dik voor mekaar.
Berenklauw en Rozemarijn
willen de coolste klassen zijn
wij leren veel dat vinden we fijn
wist je dat ijsberen links zijn
Een vis in de zee heeft ook wel eens dorst
en water wordt ijs tijdens de vorst
De aarde heeft een hele dikke korst
voor deze rap klop ik mezelf op m’n borst

Rozemarijn leest in het kader van de Kinderboekenweek voor aan de leerlingen van de
Pimpernel.

Bijlage 1
Vragen voor ouders om te stellen aan hun kind
(om het gesprek over school op gang te brengen)
1) Wat heb je tussen de middag gegeten?
2) Heb je iemand gezien die iets grappigs deed?
3) Welke spelletjes speelde je in de pauze?
4) Wat is het grappigste dat vandaag gebeurd is?
5) Heeft iemand iets leuks voor je gedaan?
6) Wat was het mooiste dat jij voor iemand hebt gedaan?
7) Wie heeft je vandaag aan het lachen gemaakt?
8) Welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd?
9) Waar heb jij vandaag om moeten lachen?
10) Wat heeft je vandaag uitgedaagd?
11) Wie had de lekkerste dingen in z’n overblijfdoos? Wat was het?
12) Als de school een pretpark attractie was, welke attractie zou het dan zijn?
13) Hoeveel punten scoorde deze schooldag vandaag op een schaal van 10? Waarom?
14) Als je één dag juf of meester zou mogen zijn, wat zou je je klasgenoten leren?
15) Wie van je klasgenoten zou het best juf of meester kunnen zijn? Waarom?
16) Heeft iemand je vandaag geërgerd? Waarom?
17) Met wie zou je vrienden willen worden, maar is het nog niet gelukt? Waarom niet?
18) Wat is de belangrijkste regel in jullie groep?
19) Wat voor groep willen jullie zijn?
20) Doet je juf of meester je denken aan iemand anders die je kent? Waarom?
21) Over welk onderwerp zou jij wel eens iets willen vertellen in de klas? Wat zou je dan
vertellen?
22) Wat moet jouw meester of juf nog leren volgens jou?
23) Vertel eens wat je vandaag hebt geleerd van een vriend?
24) Wanneer voelde jij je trots vandaag? Waarom?
25) Wie heb jij vandaag een compliment gegeven? Welk compliment was dat?
26) Wat wil je graag leren voordat het schooljaar voorbij is?
27) Wie van jou klasgenoten heeft het tegenovergestelde karakter van jou?
28) Welke plek op school vind je het leukst?
29) Wat zou je het liefst op het schoolplein leren?
30) Wat vind je het leukst op het schoolplein?
31) Wie in je groep kan zich heel goed aan afspraken houden?
32) Welk boek lees je op het ogenblik in de klas?
33) Als je een rondleiding in je groep zou mogen geven aan iemand anders, wat zou je dan
vertellen?
34) Wat vind je het leukste aan je juf of meester? Waarom?
35) Waar ben jij op school heel goed in?
36) Als ik morgen aan een vriendje vraag waar jij goed in bent wat zegt hij/zij dan?
37) Waar zou je op school nog vaker in willen oefenen?
38) Als je morgen aan kleuters zou mogen voorlezen, uit welk boek zou je dat dan doen?
39) Aan welk doel ga je morgen op school werken?
40) Wat was je beste/leukste/origineelste idee vandaag?

BREDE SCHOOL het Vlechtwerk 2015

Nieuwe activiteiten!
Naam
Wie
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Waar
Kosten
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: Kook café brede school het Vlechtwerk (was op de woensdag!)
Leer op de workshop kleine hapjes & snacks te maken .
: 8-12 jaar
: Maandag van 15.30-17.00 uur
: In de keuken van het Drieluik
: € 25.00, reeks van 4 workshops
: Nu op maandag 2, 16 en 30 november en 14 december (bij genoeg inschrijvingen)
: Maak je eigen Filmpje/docu op het Vlechtwerk (was op maandag!)
En Leer een camera bedienen .
: 8-12 jaar van 15.30-17.00 uur
: Handarbeidlokaal van de school het Drieluik
: € 30.00 voor 10 lessen
: Nu op dinsdag 3 november (bij genoeg inschrijvingen)
: Dammen met de Damclub uit Almere!
: Leert je nog beter te concentreren, vooruit te denken en samen spelen. " Dammen
is een ontdekkingsreis". En in het nieuwe jaar wordt er een toernooi georganiseerd
voor de diverse basisscholen die meedoen.
: Kinderen uit groep 7 en 8
: Vanaf dinsdag 3 november van 15.30-16.30 uur
: Of op het Vlechtwerk of op de @rchipel
: Gratis! Geef je snel op, er kunnen maar 12 kinderen meedoen !!!
: DE LOOPBUS & Bezoek aan de sport en spel kooien op de Evenaar!
Loop mee met de wandelclub van Almere naar de sport en spel kooien op de
Evenaar en daar ga je meedoen met de activiteiten van TIO
: Kinderen uit groep 6 t/m 8
: Vanaf donderdag 29 oktober 15.00-16.45 uur (bij genoeg inschrijvingen)
: Verzamelen op het plein bij brede school de @rchipel vanaf 15.00-15.15 uur.
: Gratis! Schrijf je snel in, er kunnen maar een beperkt aantal kinderen meelopen naar de

Kooien.

Naam
Leeftijd
Wanneer

:
:
:

Tijd & waar
Wat

:
:

Info en inschrijving

:

AUDITIES “TALENTENSHOW” op BS het Vlechtwerk
6 tot en met 12 jaar
donderdag 19-11 & 10-12(de show zal in voor de voorjaarsvakantie
georganiseerd)
van 16.00-17.00 UUR in de speelzaal van de school

Al het talent wat je hebt mag je laten zien Waarin jij goed bent bv: DANSEN,
ZINGEN, GOOCHELEN , ACROBATIEK OF TURNEN , ALLEEN OF IN EEN GROEP mag je
auditie doen!
Bij Gwenny (activiteiten coördinator brede school) claasz@deschoor.nl

De volgende brede school activiteit, is nog niet gestart door te
weinig inschrijvingen!
Naam
Wat
Wie
Wanneer
Waar
Ruimte

: (Zaal)voetbal brede school de @rchipel
: Het spel kunnen spelen is een must (voor het selectieteam) maar
kom ook langs als je het spel gewoon wil leren.
: 8-12 jaar
: dinsdagmiddag van 15.30-16.30 uur,
: Buiten en bij slecht weer, in de Dependance.
: In de Dependance zal de begeleider kleine oefeningen doen.

Kosten
Adres

: € 10.00, reeks van 5 lessen
: Maldivenweg 45, Eilandenbuurt

Activiteiten die al gestart zijn, echter er is nog genoeg plek !
Dansstudio Dance Delicious op de @rchipel

Naam
Wie
Wie
Wie
Waar
Info & prijs
Tel
Adres

:
:
:
:
:
:
:
:

Naam

: Kickboksen op het Vlechtwerk
Weerbaarheid, zelfverzekerdheid en samenwerken worden hier bevordert.
: 6-12 jaar
: Donderdag van 15.30-16.30 uur
: In de Speelzaal van de school
: € 10.00, reeks van 4 lessen

Wie
Wanneer
Waar
Kosten

Naam
Wie
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Waar
Kosten

6-8 jaar van 15.00-16.00 uur , Streetdance op de dinsdag
9-12 jaar van 16.00-17.00 uur, Streetdance ,,
,,
4-6 jaar van 15.30-16.30 uur , Showdance op de woensdag
In de Spiegelzaal
bij dancedelicious@hotmail.com
bel naar 06-15699508 , Suzanne of Charlotte
Maldivenweg 45, Eilandenbuurt

: Crea-lab op het Vlechtwerk
Tekenen of handwerken, je mag zelf kiezen wat je wilt doen. Waar ben je al goed in
Of wat wil je leren?
: 6-12 jaar
: Donderdag van 15.30-17.00 uur
: Op de 1ste verdieping van BC de Cartoon
: € 2.00 per keer

Voor het complete overzicht van het brede school aanbod
Check de website van de school of
www.deschoor.nl
HERFSTACTIVITEITEN VANUIT DE SCHOOR
Droomspeelbus sport en spel

: Hele

week check

WWW.DROOMSPEELBUS.NL

Halloween4kids Lumiere Park Almere Stad
Halloween4kids Cascade Park Almere Poort
Voor informatie en inschrijven
:

: 22 oktober gratis evenement !
: 23 oktober gratis evenement !
www.deschoor.nl

Voor inschrijvingen en informatie van de Brede School activiteiten neem
contact op met:
Gwen Claasz Coockson
Tel: 06-52420463 of
Activiteiten coördinator
Mail: claasz@deschoor.nl
In de vakanties en de studiedagen gaan de activiteiten niet door!!!

