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

Agenda:
Maandag 9 mei:
Dinsdag 10 mei:
Maandag 16 mei:
Woensdag 18 mei:
Maandag 23 mei:
Vrijdag 27 mei:
Maandag 30 mei:

Eerste lesdag na de meivakantie
De groepen Sleutelbloem en Distel gaan naar de schouwburg
Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
Groep Klaproos gaat naar de schouwburg
13.30 uur bijeenkomst Klassenouders
Schoolfotograaf
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. een studiedag

Vrijdag 3 juni:

Schoolexcursie voor alle leerlingen m.u.v. de schoolverlaters

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het lijkt al weer heel lang geleden, maar ik wil niet nalaten alle
ouders en andere familieleden te bedanken voor de opkomst bij
de afsluiting van het project. Wat was het druk en wat heeft
iedereen genoten! Niet in de minste plaats van de heerlijke
hapjes. Door de enorme hoeveelheid bezoekers was het soms
heel druk in de lokalen. We hopen dat u toch een goed beeld
heeft kunnen krijgen van alles dat de kinderen gedurende het
project hebben geleerd.
Ook nog een dankwoord voor alle ouders en andere familieleden
die de sportdag op 22 april tot een daverend succes maakten.
Door de meivakantie is de maand mei al een behoorlijk stuk opgeschoten. De maandbrief is ook wat kort
deze keer.
Let u op de vrije dagen op maandag 16 mei en maandag 30 mei?
De komende weken worden er (tijdens de groepsdoorbroken lessen) toetsen gemaakt door de kinderen.
Met deze toetsen kunnen de vorderingen gevolgd worden zodat iedereen op het hoogste eigen niveau
kan leren.
Zoals u weet wordt door ons geen (na)druk gelegd op het maken van deze toetsen, we vragen u hetzelfde
te doen. Fris en uitgerust op school komen is net als altijd wenselijk. Ook met het warmere weer niet te
laat naar bed dus.
Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (locatiedirecteur)

Schoolfotograaf
Vrijdag 27 mei komt de schoolfotograaf weer op school. Zoals gebruikelijk
starten we met de foto’s met broers en zussen. U kunt hiervoor om 8.30
uur wanneer de voordeur open gaat terecht in het speellokaal.
Nadat deze foto’s zijn gemaakt komen de groepen een voor een aan de
beurt. Van alle kinderen worden portretfoto’s gemaakt en van elke groep
een groepsfoto.
In juni ontvangt u bericht van de fotograaf over de wijze waarop u de foto’s
kunt bestellen en betalen.

Schoolexcursie
Vrijdag 3 juni gaan alle kinderen (behalve de schoolverlaters) op de jaarlijkse schoolexcursie. Zoals u
eerder in de mail al kon lezen gaan we dit jaar niet met de bus. In en om Almere zal aan de verschillende
groepen een boeiend en actief programma worden aangeboden deze dag.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor uw kind voor deze dag wanneer de ouderbijdrage volgens
afspraak is voldaan.
De schoolverlaters werken deze dag op school aan de voorbereiding van hun afscheidsavond.

Jarigen
Deze maand zijn deze kinderen jarig: Miquel, Amir, Jerain, Jenisha,
Deon, Brennan, Josef en Julian.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Themaoverzicht Trefwoord
Week 17 t/m 20 (25 april t/m 20 mei): Neem de tijd
Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, te lummelen of te
feesten (onder andere het pinksterfeest).
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10, 38-42);
De zaaier (Matteüs 13, 24-30); De parel (Matteüs 13, 45-46); De broden en vissen (Matteüs 14, 15-21).
Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver, zwijgen is goud
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.
Bijbel: Ester (Ester)

