Maandbrief Klimop-Stad – augustus 2015
Rossinistraat 5
1323 BP Almere
Tel. 036 - 5364814
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl

Agenda juli-augustus:
Maandag 17 augustus:
Donderdag 27 augustus:
Vrijdag 28 augustus:

Om 8.30 uur gaat de deur open voor de eerste lesdag van het
nieuwe schooljaar.
Informatieavond schoolverlaters 19.30 uur
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij

Dinsdag 1 september:
Maandag 14 september:

Kamp-informatieavond schoolverlaters 19.00 uur
Jaarvergadering MR en informatieavond

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na een fijne vakantie zijn we goed
uitgerust en vol energie gestart met het
nieuwe schooljaar.
Het is even wennen aan de nieuwe plek,
de nieuwe meester of juf, maar dat is
heel snel weer heel gewoon.
We kregen veel enthousiaste acties op
de kaart die iedere leerling van de
meester of juf ontving voor het weekend.
We hopen samen met u als ouders dit
alles aan de kinderen te bieden zodat ze
groot groeien.
Naast nieuwe leerlingen zijn er ook
nieuwe leerkrachten: juf Daniëlle
Tetterroo is nieuw op De Klimop en staat
in de groep Klaproos. Meester Remco
van den Berg zal drie dagen gym geven
omdat meester Jeffrey die dagen in het
voortgezet onderwijs les geeft. Juf Japke
is na een aantal jaren op de vestiging in
Almere Buiten weer terug. Zij staat in de
groep Lisdodde en vervangt daar juf Coby
die tot in januari met zwangerschapsverlof is.
Met deze maandbrief hoop ik u voldoende te informeren om goed van start te gaan met het schooljaar
2015 – 2016. Wanneer er vragen zijn, hoor ik het graag van u.
Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (locatiedirecteur)

Gymlessen
Hieronder vindt u de dagen waarop de verschillende groepen gymles hebben. Alle groepen krijgen
twee keer per week les van de vakleerkrachten, meester Jeffrey (maandag en dinsdag) en meester
Remco (woensdag t/m vrijdag). Voor-schoolverlaters krijgen hiernaast nog een les budo.
Maandag: Madelief, Distel, Sleutelbloem
Dinsdag: Goudsbloem, Waterlelie, Lavendel, Zonnebloem en budo (voor-schoolverlaters)
Woensdag: Lisdodde, Klaproos en Zonnebloem
Donderdag: Madelief, Waterlelie, Sleutelbloem en Klaproos
Vrijdag: Goudsbloem, Lisdodde, Lavendel en Distel
In de maanden september t/m november gymt de
groep Goudsbloem op maandag i.p.v. dinsdag. In deze
maanden vervallen de budolessen. Dit vanwege de
lessen rond het Marietje Kessels-project van de
schoolverlaters.
Zoals u op de website kunt lezen zijn de volgende
aandachtspunten van belang:
“Voor de gymles neemt ieder kind aparte kleding mee: een sportbroekje en een T-shirt of een gympak.
Aparte gymschoenen zijn verplicht. Naast steun, geven goede sportschoenen ook bescherming tegen
voetwratten en dergelijke. Wanneer uw kind last heeft van wratten bent u verplicht ook voor
badslippers zorg te dragen.
Na de gymles wordt er door alle leerlingen gedoucht en wassen ze zich met eigen meegebrachte zeep.
Per gymdag dus meegeven: gymkleding, schoenen (slippers), handdoek en zeep. Wanneer uw kind
deodorant gebruikt dan een roller of een deostick. Spuitbussen zijn niet toegestaan.
In verband met de veiligheid is het verplicht dat leerlingen hun horloges en sieraden zoals kettinkjes,
ringen en oorringen voor de les afdoen.”
Informatieavond voor ouders/verzorgers van schoolverlaters 27 augustus
Voor de zomervakantie hebben we ouders en verzorgers van de schoolverlaters een uitnodiging
gekregen voor de informatieavond op donderdag 27 augustus. Twee onderwerpen zouden deze avond
centraal staan: het Marietje Kessels Project en het toets- en adviestraject richting voortgezet
onderwijs. Helaas is er door de veranderingen binnen Passend Onderwijs nog niet voldoende duidelijk
om u over de route naar het voortgezet onderwijs te informeren. Op een later moment volgt hier een
aparte informatieavond over.
De geplande avond vindt plaats op onze vestiging in Almere Buiten voor alle ouders en verzorgers van
schoolverlaters van beide vestigingen:
Informatieavond Marietje Kessels-project
Donderdag 27 augustus 2015 om 19.30 uur
SBO De Klimop, vestiging Almere Buiten
Ten Harmsen van de Beekpad 6, 1336 BK, Almere
Periodeplanningsdag
Achter deze maandbrief vindt u nog één keer de jaarplanning voor dit schooljaar. Nieuw in de
jaarplanning zijn de periodeplanningsdagen. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Als team maken wij
deze dagen steeds de planning voor de komende periode. Door samen de lesinhoud en thema’s voor
te bereiden versterken we het onderwijs dat we bieden aan uw kind. De periodeplanningsdagen zijn
vrijwel allemaal op een dag voor of na een vakantie om zo min mogelijk ‘losse’ vrije dagen te plannen.

Bericht van de politie:

Samen veilig naar school
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken
zij betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste drie
maanden van het nieuwe schooljaar. Kinderen gaan na een
lange vakantie weer naar school. Veel kinderen lopen of
fietsen een nieuwe route, en dat is wennen. Ook voor
automobilisten is het na de zomervakantie weer even
wennen dat schoolgaande kinderen aan het verkeer
deelnemen.
Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’, wil Veilig
Verkeer Nederland iedereen alert maken op het feit dat er meer
kinderen op straat zijn. Want hoe beter iedereen rekening met
elkaar houdt, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!
Zelf doen
Als ouder kunt u zelf ook meewerken aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Breng uw zoon of
dochter geregeld lopend of met de fiets naar school. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is zelf naar
school lopen of fietsen een belangrijke leer- en verkeerservaring. Deze dagelijkse praktijk maakt hen
vertrouwd met hun weg door het verkeer. Eenmaal oud genoeg kan uw zoon of dochter wellicht zonder
begeleiding naar school. Door zelf te ervaren, leren kinderen al jong ‘verkeersgevoel’ aan.
Op de website van Veilig Verkeer Nederland, www.vvn.nl, zijn allerlei tips te vinden over schoolgaande
kinderen in het verkeer. Tips voor automobilisten, maar ook voor de schoolkinderen zelf.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. De gegevens van uw wijkagent staan op
www.politie.nl. Door in het menu Mijn buurt uw postcode in te toetsen, vindt u de naam van uw
wijkagent en het dichtstbijzijnde politiebureau.
Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844
(lokaal tarief).

Overzicht vakanties, vrije dagen en bijzondere dagen SBO De Klimop 2015-2016
Vakanties
Maandag 19 oktober 2015 t/m vrijdag 23 oktober
2015:
Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari
2016:
Maandag 29 februari 2016 t/m vrijdag 4 maart 2016:
Vrijdag 25 maart 2016 t/m maandag 28 maart 2016:
Maandag 2 mei 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016:
Maandag 16 mei 2016:
Maandag 18 juli 2016 t/m vrijdag 28 augustus 2016:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasdagen
Meivakantie (in deze week ook
Hemelvaartsdag)
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2016

Lesvrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 28 augustus 2015:
Periodeplanningsdag
Maandag 5 oktober 2015:
Almeerse onderwijsdag (Studiedag)
Maandag 26 oktober 2015: Periodeplanningsdag
Maandag 25 januari 2016: Studiedag
Dinsdag 26 januari 2016:
Periodeplanningsdag
Vrijdag 26 februari 2016:
Periodeplanningsdag
Woensdag 27 april 2016:
Koningsdag
Donderdag 28 april 2016:
Periodeplanningsdag
Vrijdag 29 april 2016:
Lesvrije dag
Maandag 30 mei 2016:
Studiedag
Vrijdag 15 juli 2016:
Lesvrije dag
Bijzondere dagen, informatiemomenten, gespreksavonden
Eerste lesdag. Om 8.30 uur gaat de deur open, om 8.40
Maandag 17 augustus 2015:
uur begint de les
Informatieavond ouders/verzorgers schoolverlaters:
Donderdag 27 augustus 2015:
Marietje Kesselsproject en Traject Voortgezet Onderwijs
Maandag 14 september 2015:
Jaarvergadering van de medezeggenschapsraad
Maandag 21 september t/m woensdag
Schoolverlaters van vestiging Stad op schoolkamp
23 september
Woensdag 23 september t/m vrijdag 25
Schoolverlaters van vestiging Buiten op schoolkamp
september
Dinsdag 6 oktober 2015:
Opening Kinderboekenweek
Maandag 12 oktober 2015 en dinsdag
Oudergesprekken
13 oktober 2015:
Vrijdag 16 oktober 2015:
Afsluiting Kinderboekenweek
Maandag 9 november 2015:
Informatieavond door het Voortgezet Onderwijs
Vrijdag 4 december 2015:
Sinterklaasviering
Vrijdag 18 december 2015:
Kerstviering
Woensdag 3 februari 2016:
Meesters- en juffendag: Carnaval
Vrijdag 19 februari 2016:
Rapporten mee naar huis
Maandag 22 februari en dinsdag 23
Oudergesprekken
februari:
Maandag 7 maart 2016:
Opening projectweek, deze loopt t/m 8 april 2016
Donderdag 24 maart 2016:
Paasviering
Vrijdag 8 april 2016:
Afsluiting Project
Vrijdag 22 april 2016:
Koningsspelen - sportdag
Vrijdag 3 juni 2016:
Schoolexcursie
Vrijdag 1 juli 2016:
Rapporten mee naar huis
Maandag 4 juli 2016 en dinsdag 5 juli
Oudergesprekken
2016:
Woensdag 6 juli 2016:
Afscheidslunch schoolverlaters en team
Maandag 11 juli 2016:
Afscheidsavond schoolverlaters Buiten
Dinsdag 12 juli 2016:
Afscheidsavond schoolverlaters Stad
Woensdag 13 juli 2016:
Kennismakingsmoment
Donderdag 14 juli 2016:
Laatste lesdag van het schooljaar 2015-2016 tot 14.30 uur

