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

Agenda:
Vrijdag 1 juli:
Vrijdag 1 juli:
Maandag 4 juni en
dinsdag 5 juli:
Woensdag 6 juli:
Dinsdag 12 juli:
Woensdag 13 juli:
Donderdag 14 juli:
Vrijdag 15 juli:

Schoolfotograaf
De rapporten en BHO-formulieren gaan mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidslunch schoolverlaters en team (na lestijd)
Afscheidsavond van de schoolverlaters
Kennismakingsmoment
Laatste lesdag
Lesvrije dag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De laatste schoolweken van het schooljaar zijn alweer aangebroken.
We kijken terug op een jaar waarin weer heel veel geleerd en veel
gebeurd is.
Aan het begin van dit schooljaar ontvingen alle kinderen deze kaart
van hun juf(fen) of meester. Nu zijn we bijna een schooljaar verder,
weer groter gegroeid. Een jaar vol hard werken en leren,
vertrouwen krijgen en geven, een jaar met wat fouten en dan weer
nieuwe starts.
Dank aan alle ouders, grootouders en andere familie-leden die ook
dit jaar geholpen hebben. Bedankt voor de betrokkenheid en de
samenwerking.
In de agenda ziet u de laatste activiteiten van het schooljaar staan.
Als bijlage bij deze maandbrief vindt u de jaarplanning voor het
schooljaar 2016-2017.
Zoals u van ons gewend bent wordt er tot aan de laatste lesdag zoveel mogelijk volgens de gewone
dagplanning geleerd en gespeeld. Donderdag 14 juli is de laatste lesdag. De kinderen zijn die dag gewoon
om 14.30 uur vrij.
We verwachten iedereen op maandag 29 augustus om 8.30 uur weer op school, de lessen beginnen dan
om 8.40 uur. De schoolverlaters van nu starten in die week op hun middelbare school. We wensen ze daar
heel veel succes.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, locatiedirecteur

Personeel
Binnenkort ontvangt u de groepsindeling voor het komende schooljaar waarop u kunt lezen in welke
groep en bij welke meester of juf(fen) uw kind na de zomer in de groep zal zitten.
In deze groepsindeling zult u juf Daniëlle Tetteroo niet terug vinden. Vanwege een verhuizing zal zij aan
het einde van dit schooljaar afscheid nemen van De Klimop.
We nemen helaas ook afscheid van meester Jeffrey. Na de zomervakantie gaat hij fulltime aan de slag op
de school voor Voortgezet Onderwijs waar hij dit jaar al drie dagen per week werkte. Meester Remco van
den Berg zal vanaf de zomervakantie alle gymlessen op De Klimop in Almere Stad verzorgen.
We wensen Daniëlle en Jeffrey ontzettend veel succes en ze weten dat ze gemist zullen worden.

Jarigen
Deze kinderen zijn deze maand jarig:
Hussam, Maritta, Joris, Zoë (groep Zonnebloem),
Christina, Youri, Issabella, Danilso, Diego, Jedaiah, Ilario
en Rebecca.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Themaoverzicht Trefwoord
Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Babel (wisselthema)
Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde'
zijn; misverstanden en elkaar verstaan.
Bijbel: Babel (Genesis 11, 1-9)

Uit de groepen:

Schoolverlaters naar het Anne Frankhuis
Op vrijdag 17 juni zijn de schoolverlaters met de trein naar Amsterdam geweest om het Anne Frankhuis te
bezoeken.
Hieronder enkele foto’s van ons uitstapje.

Wachten op de trein die vertraging had.

We zijn in Amsterdam!

Duiven voeren! Ze komen zelfs op je hand zitten!

Bij het monument op de Dam!

Even stilstaan bij wat er in Orlando is gebeurd.

Bij het Anne Frankhuis!

Binnen konden we helaas geen foto’s maken. We kregen eerst nog wat uitleg over het Achterhuis, het
bedrijf van Otto Frank en een stukje geschiedenis over die tijd. De juf en meester waren blij verrast
hoeveel de kinderen wisten over Anne Frank, het Achterhuis, Jodenvervolging, enz. Bijna alle vragen
wisten de kinderen te beantwoorden!
Daarna gingen we in groepjes het huis doorlopen. De ene kamer maakte nog meer indruk op ons dan de
andere. De kinderen vonden het gek om in de kamer van Anne te staan en de muren te kunnen aanraken
die zij ook heeft aangeraakt. De boekenkast en het dagboek waren wel het meest bijzonder.
Na de evaluatie zijn we langs de grachten weer teruggelopen naar de trein. Het was een onvergetelijke
dag!

Overzicht vakanties, vrije dagen en bijzondere dagen SBO De Klimop 2016-2017
Vakanties
Maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober
2016
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari
2017
Maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari
2017
Vrijdag 14 april 2017 en maandag 17 april 2017
Maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017
Donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Maandag 24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september
2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasdagen
‘Mei’vakantie
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2017

Lesvrije dagen (alle leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 9 september
Periodeplanningsdag 1
2016
Maandag 24 oktober
Periodeplanningsdag 2
2016
Vrijdag 23 december
Lesvrije dag
2016
Vrijdag 3 februari 2017
Periodeplanningsdag 3
Donderdag 16 februari
Studiedag
2017
Vrijdag 17 februari 2017 Periodeplanningsdag 4
Vrijdag 5 mei 2017
Bevrijdingsdag
Maandag 8 mei 2017
Periodeplanningsdag 5
Dinsdag 6 juni 2017
Studiedag
Vrijdag 21 juli 2017
Lesvrije dag
Bijzondere dagen, informatiemomenten, gespreksavonden
Eerste lesdag van het schooljaar: deur open om 8.30 uur,
Maandag 29 augustus 2016
om 8.40 uur beginnen de lessen
Jaarvergadering van de Oudervereniging/
Dinsdag 13 september 2016
Medezeggenschapsraad (in de avond)
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
Donderdag 15 september 2016
schoolverlaters.
Tijd: 19.30-20.30 uur. Locatie: vestiging Almere Buiten
Maandag 26 september t/m
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Stad
woensdag 28 september:
Maandag 3 oktober t/m vrijdag 14
Kinderboekenweek
oktober
Woensdag 12 oktober t/n vrijdag 14
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Buiten
oktober
Vrijdag 14 oktober 2016
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Maandag 31 oktober en dinsdag 1
Oudergesprekken
november
Informatieavond door voortgezet onderwijs-scholen voor
Maandag 21 november 2016
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
Vestiging Almere Stad
Maandag 5 december 2016
Sinterklaasviering
Donderdag 22 december 2016
Kerstviering
Vervolg op pagina 2

Donderdag 12 januari 2017

Vervolg van pagina 1
Informatieavond over het Marietje Kesselsproject voor
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
vestiging Almere Buiten, tijd: 19.30-20.30 uur

Maandag 23 januari, dinsdag 24
januari en (evt.) woensdag 25 januari
Woensdag 1 maart 2017
Vrijdag 3 maart 2017
Vrijdag 10 maart 2017
Vrijdag 10 maart 2017
Maandag 13 maart en dinsdag 14
maart
Dinsdag 4 april 2017
Donderdag 13 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 9 juni 2017
Woensdag 14 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli 2017
Maandag 17 juli 2017
Dinsdag 18 juli 2017
Woensdag 19 juli 2017
Donderdag 20 juli 2017

Adviesgesprekken schoolverlaters
Meesters- en juffendag
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar
huis
Schoolfotograaf vestiging Almere Buiten
De rapporten gaan mee naar huis
Oudergesprekken
Examenles Marietje Kesselsproject (schoolverlaters)
Paasviering
Koningsspelen vestiging Almere Buiten
Koningsspelen i.c.m. sportdag vestiging Almere Stad
Schoolfotograaf vestiging Almere Stad
Schoolexcursie
Sportdag vestiging Almere Buiten (i.v.m. de
beschikbare ruimte niet i.c.m. de Koningsspelen)
Uitnodigingen oudergesprekken mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidslunch schoolverlaters en team
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere
Buiten
Afscheidsavond schoolverlaters vestiging Almere Stad
Kennismakingsmoment 9.00-10.00 uur
Laatste lesdag (tot 14.30 uur)

