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

Agenda:
Maandag 7 maart:
Maandag 14 maart:
Donderdag 17 maart:
Vrijdag 18 maart:
Donderdag 24 maart:
Vrijdag 25 maart tot en met
maandag 28 maart:

Opening Projectweken “Voeding”
Bijeenkomst Klassenouders, 13.30 uur
Excursie naar De Kemphaan voor de groepen Lavendel, Lisdodde,
Sleutelbloem en Distel
De kinderen van de groepen Madelief, Goudsbloem en Waterlelie gaan
naar een dansvoorstelling in De Glasbak
Paasviering en Paaslunch op school
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. Goede Vrijdag en de Paasdagen

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Tijdens de weekopening van 7 maart openden we de projectweken met het
thema “Voeding”. Mademoiselle Joséphine en Monsieur Pierre maakten er
met de Leuke –Mega-Kookshow een groot feest van. We mochten een grote
groep (groot)ouders en andere geïnteresseerden verwelkomen tijdens de
opening. Fijn dat u er allemaal was. Foto’s vindt u (zeer binnenkort) op de
website.
Eerder las u in de maandbrief over IPC, het International Primary Curriculum.
Met IPC werken we tijdens deze projectweken in de groepen rond het thema
“Voeding”. Hierbij wordt een aantal vakgebieden samen gevoegd, o.a.
geschiedenis, handvaardigheid, natuur, aardrijkskunde, muziek en ICT.
Door deze weken met IPC te werken kijken we of dit een passende manier is
om het leren bij deze vakgebieden beter in samenhang vorm te geven.
Na de gezamenlijke opening is in elke klas de eigen start geweest met het thema “Voeding”. Hierbij werd
in de ene klas door iedereen zelf een broodje gezond gemaakt, in een andere klas leek het wel een
restaurant. Overal werd in elk geval gesmuld.
In de klas van uw kind kunt u zien wat er geleerd wordt in de loop van deze weken. De doelen zijn per
vakgebied te lezen, in de loop van de weken worden hier de ‘bewijzen’ aan toegevoegd. Met bijvoorbeeld
foto’s of tekeningen is dan zichtbaar dat het doel inderdaad bereikt is.
Vrijdag 15 april sluiten we de projectweken gezamenlijk af. Een uitnodiging ontvangt u op een later
moment. Houd waar mogelijk 15 april vanaf ca. 13.00 vrij in uw agenda. Deze middag zullen de kinderen u
laten zien wat ze geleerd hebben over het thema “Voeding”. De verwachting is dat er die middag ook vast
iets lekkers te eten zal zijn.
Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (locatiedirecteur)

Pasen op De Klimop
Op donderdag 24 maart vieren we het Paasfeest op school met de kinderen.
In de middenruimte zullen we aan het einde van de ochtend de Paasviering houden, aansluitend staat in
de klas de Paaslunch klaar. De lunch wordt verzorgd door de Oudervereniging en school. De klassenouders
helpen met de boodschappen en het verdelen, etc. De kinderen hoeven geen lunch mee deze dag, een
‘tien-uurtje‘ voor de ochtendpauze nemen ze wel mee.
Op deze dag gelden de gewone schooltijden: de kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht, om
14.30 uur zijn ze vrij.
Nieuwe verzendwijze voor de maandbrief
Met ingang van deze maand wordt de maandbrief via een ander mailsysteem verstuurd. Tot nu toe
meldden ouders en verzorgers zich zelf met hun mailadres aan via de website. Vanaf nu 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: Tim (groep Sleutelbloem), Roy, Tijmen,
Shaqel, Brandon, Jeremiah en Dayni.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Themaoverzicht Trefwoord
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).
Week 11 t/m 13 (14 maart t/m 1 april): Achterlaten
Inhoud: Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat
anderen achtergelaten hebben.
Bijbel: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling; kruisdood en
begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24).

Uit de groepen
De groepen Lavendel en de Lisdodde zijn op 15 februari naar Hallo AJSO (Almeers Jeugd Symfonie Orkest)
geweest. Dit was fantastisch! De kinderen waren enorm onder de indruk van de muziek en hebben
genoten.

De kinderen van groep Goudsbloem mochten in een echte vrachtwagen zitten en leerden waar zo’n

tankwagen voor gebruikt wordt. Met de groep Waterlelie zijn ze ook naar de voorstelling “Zeehelden”
geweest.

