Maandbrief Klimop-Stad – februari 2016
Rossinistraat 5
1323 BP Almere
Tel. 036 - 5364814
Website: www.de-klimop.nl
E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl

Agenda:
Dinsdag 2 februari:
Dinsdag 2 februari en
donderdag 4 februari:
Woensdag 3 februari:
Vrijdag 12 februari:
Maandag 15 februari:
Maandag 15 februari:
Maandag 15 februari:
Vrijdag 19 februari:
Maandag 22 februari en
dinsdag 23 februari:
Vrijdag 26 februari:
Maandag 29 februari t/m
vrijdag 5 maart:

Workshop op school voor de groepen Lavendel en Lisdodde,
voorbereiding op bezoek aan het AJSO op 15 februari.
Adviesgesprekken m.b.t. de schoolverlaters
Meesters- en juffendag (uitgesteld)
U ontvangt de uitnodiging voor het rapportgesprek (m.u.v. ouders/
verzorgers van de schoolverlaters)
De groepen Lavendel en Lisdodde gaan naar de schouwburg voor een
concert van het AJSO
De groepen Waterlelie en Goudsbloem gaan naar de voorstelling
“Zeehelden”
Bijeenkomst klassenouders om 13.30 uur
De rapporten gaan mee naar huis (m.u.v. de schoolverlaters)
Oudergesprekken, de uitnodiging ontvangt u op 12 februari
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij.
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij.

Beste ouder(s) en verzorger(s),
In de agenda ziet u dat februari bol staat van gesprekken en voorstellingen.
Aan het begin van de maand ontvangen de schoolverlaters hun advies voor het voortgezet onderwijs. In
het adviesgesprek wordt dit besproken met de ouders en/of verzorgers waarna zij thuis het zelf bespreken
met hun kind.
De overige ouders en verzorgers ontvangen halverwege de maand een uitnodiging voor het oudergesprek.
Op vrijdag 19 februari gaan de rapporten met alle leerlingen mee naar huis met uitzondering van de
schoolverlaters. In het oudergesprek wordt het rapport besproken.
Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (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.
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.
Jarigen
Deze maand zijn deze kinderen jarig: Disha, Nihad, Hallery, Nevada, Bryan,
Femke, Michael, Lars en Zoë.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Themaoverzicht Trefwoord
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).
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 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).

Thema 112
In de groepen Madelief, Goudsbloem en Waterlelie werd in de afgelopen weken hard geleerd en gewerkt
rond het thema Hulpdiensten, zeg maar 112. Een ambulance op school, de brandweer, les over het
ziekenhuis met meester Hans als Lotus-slachtoffer. Hieronder een collage:

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
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