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Agenda oktober 2016:
Woensdag 5 oktober:
Vrijdag 14 oktober:
Vrijdag 14 oktober:
Ma 17 t/m vrij 21 oktober:
Maandag 24 oktober:
Week van 31 oktober:

Voorstelling i.v.m. 25 jarig bestaan Klimop,
ouders/verzorgers van harte welkom
13.35 uur afsluiting Kinderboekenweek in de
middenruimte, ouders en verzorgers van harte welkom!
Uitnodiging voor oudergesprekken mee
Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Oudergesprekken

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Deze maand bestaat De Klimop 25 jaar. Eerder
ontving u al een uitnodiging om met de kinderen
en het team de verjaardag van de school te
vieren. Verderop in de maandbrief vindt u
nogmaals de tijden e.a.
In de weekopening is de Kinderboekenweek
geopend met o.a. een verhaal van vroeger. De
eerste twee weken van oktober staan in het teken van “Opa’s en Oma’s –
voor altijd jong”. Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek
af met de kinderen. U bent van harte welkom, we beginnen om 13.45 uur
in de middenruimte. Na de afsluiting gaan de kinderen nog even terug
naar de klas en kunt u (bij droog weer) buiten op hen wachten.
Verder in deze maandbrief informatie over de oudergesprekken eind
oktober, begin november.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Feest op woensdag 5 oktober
Dit jaar bestaat SBO De Klimop 25 jaar. Op woensdag 5 oktober vieren wij dit met de kinderen
en u bent hierbij van harte welkom.
Op deze dag om 11.00 uur wordt er een spetterend en ritmisch optreden verzorgd in de
middenruimte. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

Wij ontvangen u graag om 10.50 uur. De klassen komen met hun stoel naar de middenruimte. U
kunt achter hen en langs de zijwanden plaats nemen.
Na afloop van het optreden staat voor u een kopje thee of koffie met iets lekkers klaar in het
kantoor van de intern begeleiders.
Oudergesprekken
In de week van 31 oktober staan de eerste oudergesprekken van dit jaar gepland. U ontvangt van
de leerkracht(en) van uw kind de uitnodiging.
Deze gesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met de leerkracht(en) en samen te bespreken
hoe de eerste periode van het schooljaar is verlopen. In het gesprek wordt u ook geïnformeerd
over de opbrengst van de observatie m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling met ZIEN!.
Kinderboekenweek

In de middenruimte vindt u deze collage van
kinderfoto’s van de meesters en juffen. Weet u wie
wie is?

Trefwoord thema uitleg
Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober): Stoelendans
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie.
Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Week 42 t/m 45 (17 oktober t/m 11 november): Doorbijten
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt
om tegenstand te overwinnen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).

Gefeliciteerd!
In oktober zijn de volgende leerlingen jarig: Niels, Rynichiô, Daniel, Sofia,
Bloem, Dylan, Thomas, Waylan, Danièl, Randy en Ziggy. Alvast van harte en
een fijne dag gewenst!
Uit de groepen
In de groep Lisdodde hebben we eerst een ontwerp getekend van een robot.
Daarna zijn kinderen thuis doosjes gaan verzamelen en de moeder van Bloem heeft op haar werk
verzameld.
Hierna zijn we druk aan het knutselen gegaan, met veel plakband en aluminiumfolie.
We zijn erg trots op het resultaat!

