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Agenda:
Maandag 4 januari:
Vrijdag 22 januari:
Maandag 25 januari en
dinsdag 26 januari:

Dinsdag 2 februari en
donderdag 4 februari:

Eerste lesdag van 2016
De schoolverlaters zijn vrij i.v.m. de bespreking van de externe
eindcommissie
Alle leerlingen zijn deze twee dagen vrij i.v.m. een studiedag en een
periodeplanningsdag.

Adviesgesprekken m.b.t. de schoolverlaters

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Langs deze weg wil ik u van harte een gezond 2016
toewensen. Dat dit jaar u en uw dierbaren veel
mooie momenten en herinneringen mag opleveren!
Na een feestelijk gevulde vakantie zijn wij weer
gestart met de lessen. In januari bestaat een deel
van de lessen uit het (op eigen niveau) maken van
toetsen. Aan de hand van de resultaten van deze
methode-onafhankelijke toetsen kunnen we zien hoe het leren vordert zodat de plannen en lessen nog
beter kunnen worden afgestemd.
Op maandag 25 januari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag. Deze dag gaan we aan de
slag met het International Primary Curriculum (IPC). Een trainer komt ons als team helpen met de
voorbereiding van de projectweken in februari en maart. Met IPC zullen we tijdens deze weken in de
groepen werken rond een thema. Hierbij wordt een aantal vakgebieden samen gevoegd, o.a.
geschiedenis, handvaardigheid, natuur, aardrijkskunde, muziek en ict. In de maandbrief van februari
wordt u verder geïnformeerd over de projectweken en IPC.
Op dinsdag 26 januari zijn de leerlingen vrij vanwege de periodeplanningsdag. Op deze dag worden de
plannen van de afgelopen periode geëvalueerd en de plannen voor de volgende periode opgesteld.
In deze maandbrief vindt u verder informatie over het schoolverlaterstraject, Trefwoord, de jarigen en
parkeerboetes.
Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (locatiedirecteur)

Jarigen
Deze maand zijn deze kinderen jarig: Demi, Jens, Nikki, Lorena, Diyeallnio
en Dayenne.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Ouders bedankt!
In december zag de school er schitterend uit rond Sinterklaas en Kerst. Dank aan de ouders die hebben
meegeholpen om te versieren, in te pakken en ook aan alle ouders die voor het heerlijke eten bij de
Kerstlunch hebben gezorgd.
Schoolverlaterstraject
Vrijdag 22 januari vergadert de externe eindcommissie over de adviezen voor de schoolverlaters van De
Klimop (vestiging Stad). De leerkrachten zijn hierbij aanwezig, waardoor de schoolverlaters vrijdag 22
januari vrij zijn.
De adviezen voor de schoolverlaters worden per leerling vastgesteld aan de hand van alle gegevens die in
de loop van de jaren verzameld zijn, aangevuld met de toetsgegevens van de interne en externe
toetsronde van oktober-november.
Naast de leerkrachten zitten bij deze bespreking de volgende personen aan tafel: de intern begeleider, de
schoolmaatschappelijk werker, collega’s uit het voortgezet (speciaal) onderwijs namens Passend
Onderwijs VO en de directie van De Klimop.
Dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari zijn de adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs. De ouders en
verzorgers van de schoolverlaters ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Parkeren
Helaas blijkt het parkeren op de stoep voor een
klein aantal automobilisten een hardnekkige
gewoonte. De wijkagent heeft aangegeven
binnenkort weer te gaan handhaven, oftewel
boetes te gaan schrijven.
Themaoverzicht Trefwoord
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Bij wie hoor je?
Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en uitnodigen. De groep
volgen en jezelf blijven.
Bijbel: Opdracht van Jezus in de tempel; twaalfjarige Jezus; doop in de Jordaan; Jezus in de synagoge; feest
bij Levi; twaalf leerlingen (Lucas 2 t/m 6).
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, 2639); het mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36).

