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

Agenda september 2016:
Donderdag 8 september:
Vrijdag 9 september:
Dinsdag 13 september:
Donderdag 15 september:

Maandag 26 september t/m
woensdag 28 september:

Informatieavond schoolkamp voor de ouders/verzorgers
van de schoolverlaters. Aanvang 19.00 uur.
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Jaarvergadering Oudervereniging/MR
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
schoolverlaters. Tijd: 19.30-20.30 uur.
Schoolkamp van de schoolverlaters

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste schoolweek is voorbij gevlogen zo lijkt
het. Er is al veel gespeeld, gewerkt en geleerd.
Aan het eind van de vakantie ontving iedere
leerling van de Klimop de kaart die u hiernaast
ziet. Op de kaart is te lezen hoe het bij ons op
school is, hoe we het met elkaar willen hebben.
In de afgelopen week is in alle groepen
gesproken over de vraag “Hoe gaan we met
elkaar om in de groep? Hoe zijn wij een
groep?” In een deel van de groepen kunt u het
resultaat van deze gesprekken al zien, in een
aantal klassen wordt hier nog hard aan
gewerkt.
Volgende week beginnen de eerste groepsdoorbroken lessen al en zijn de kinderen vrijdag
vrij vanwege de eerste periodeplanningsdag.
Op deze dag worden de groepsplannen voor
de eerste periode gemaakt en wordt de inhoud van de lessen en thema’s voorbereid.
Met vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Oproep
We zijn op zoek naar ouders die op de volgende dagen vanaf 13.00 uur mee willen helpen om de
haren van de kinderen te controleren op hoofdluis: dinsdag 25 oktober, dinsdag 10 januari,
dinsdag 28 februari en dinsdag 2 mei. U kunt zich aanmelden bij de administratie bij juf Karin.
Dinsdagavond 13 september jaarvergadering MR / oudervereniging
De jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) staat gepland op dinsdag 13
september om 19.00 uur op onze vestiging in Almere Buiten. In de loop van volgende week
ontvangt u de uitnodiging en de stukken voor de vergadering. Na afloop van de vergadering is er
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee (individueel) vragen te stellen aan
de aanwezige leerkrachten, intern begeleiders en directieleden.
Donderdagavond 15 september informatieavond traject voortgezet onderwijs
Deze avond is speciaal bedoeld voor de ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Alle
informatie over het traject naar het voortgezet onderwijs komt aan de orde: beeldvorming,
onderwijssoorten, toetsen, testen, overlegmomenten, adviesgesprekken, etc. Na deze avond bent u
volledig geïnformeerd. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst zal ongeveer een uur duren.
Trefwoord thema uitleg
Week 35: Startweek
Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Het licht onder de korenmaat (Matteüs 5, 1-16).
Week 35 en 36 (29 augustus t/m 9 september): In de war
Inhoud: Eenduidigheid en veelheid.
Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).
Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.
Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).

Gefeliciteerd!
In augustus vierden de volgende leerlingen hun verjaardag: Chessney,
Karin, Cristiano, Anis, Roan en Rojin. Nog van harte gefeliciteerd!
In september zijn de volgende leerlingen jarig: Joy, Tristan, Leonardo,
Diwya, Younes, Bowie, Sjedeshly en Jimmy. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

De

De eerste weekopening

Een toast op het nieuwe schooljaar –
later is er in alle klassen ook getoast.

Van Oud naar Nieuw

De nieuwste en kleinste groep heet
“Passiebloem”. Zo ziet zo’n bloem er uit.

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 2016
Maandag 24 oktober 2016
Vrijdag 23 december 2016
Vrijdag 3 februari 2017
Donderdag 16 februari 2017
Vrijdag 17 februari 2017
Vrijdag 5 mei 2017
Maandag 8 mei 2017
Dinsdag 6 juni 2017
Vrijdag 21 juli 2017

Periodeplanningsdag 1
Periodeplanningsdag 2
Lesvrije dag
Periodeplanningsdag 3
Studiedag
Periodeplanningsdag 4
Bevrijdingsdag
Periodeplanningsdag 5
Studiedag
Lesvrije dag

Bijzondere dagen, informatiemomenten, gespreksavonden
Maandag 29 augustus 2016
Dinsdag 13 september 2016
Donderdag 15 september 2016
Maandag 26 september t/m woensdag 28
september:
Maandag 3 oktober t/m vrijdag 14 oktober
Woensdag 12 oktober t/n vrijdag 14 oktober
Vrijdag 14 oktober 2016
Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november
Maandag 21 november 2016
Maandag 5 december 2016
Donderdag 22 december 2016
Donderdag 12 januari 2017

Eerste lesdag van het schooljaar: deur open om 8.30 uur,
om 8.40 uur beginnen de lessen
Jaarvergadering van de Oudervereniging/
Medezeggenschapsraad (in de avond)
Informatieavond over het traject richting voortgezet
onderwijs voor alle ouders en verzorgers van de
schoolverlaters.
Tijd: 19.30-20.30 uur. Locatie: vestiging Almere Buiten
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Stad
Kinderboekenweek
Schoolkamp schoolverlaters vestiging Almere Buiten
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Oudergesprekken
Informatieavond door voortgezet onderwijs-scholen voor
ouders en verzorgers van de schoolverlaters. Locatie:
Vestiging Almere Stad
Sinterklaasviering
Kerstviering
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
Adviesgesprekken schoolverlaters
(evt.) woensdag 25 januari
Woensdag 1 maart 2017
Meesters- en juffendag
Vrijdag 3 maart 2017
Uitnodigingen voor de oudergesprekken mee naar huis
Vrijdag 10 maart 2017
Schoolfotograaf vestiging Almere Buiten
Vrijdag 10 maart 2017
De rapporten gaan mee naar huis
Maandag 13 maart en dinsdag 14 maart
Oudergesprekken
Dinsdag 4 april 2017
Examenles Marietje Kesselsproject (schoolverlaters)
Donderdag 13 april 2017
Paasviering
Vervolg op pagina 2

Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 9 juni 2017
Woensdag 14 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 7 juli 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

Vervolg van pagina 1
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
De rapporten en BHO-formulieren gaan 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)

