Nr. 2 – 24 sept. ‘20
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.
Daarnaast wordt gepubliceerd op onze website. Via de site kan iedereen zich aanmelden voor ontvangst per email. Op deze wijze is het
mogelijk dat opa’s/oma’s, de oppas, andere belangstellenden de nieuwsbrief van onze school ontvangen.

Bericht van de directie:
Hallo Klimbomers,
De coronamaatregelen blijven ons bezighouden, met regelmaat blijven er nog kinderen thuis.
Soms omdat ze zelf verkouden zijn, soms ook omdat papa of mama verkouden is en getest moet worden. Het
blijft lastig om een goede inschatting te maken, ook voor ons als team.
De beslisboom is voor ons leidend. Mocht u twijfels hebben, bel dan gerust even naar school.
Dit jaar was het voor de eerste keer dat de informatieavond van de verschillende groepen online gevolgd kon
worden. Het was even wennen voor ons als team, en wellicht ook voor u als ouder.
We hebben kunnen zien dat de opkomst groot was en veel ouders de informatieavond achter het
computerscherm gevolgd hebben. Wat fijn dat er op afstand toch zoveel betrokkenheid is! Mocht u nog vragen
hebben aan de leerkracht, kunt u natuurlijk altijd via mail of telefoon uw vragen stellen. Ondertussen zijn alle
leerkrachten begonnen met het voeren van kennismakingsgesprekken, nu nog even via de telefoon maar
hopelijk mogen we u zeer binnenkort weer in de school verwelkomen.
Weer lekker buiten spelen
Wat zijn we blij dat het theater buiten weer zo mooi opgeknapt is, er
ligt zelfs een mooi crossbaantje omheen waar ook goed gebruik van
gemaakt wordt. Graag willen we, ook namens al onze kinderen, de
Ripse ondernemersvereniging bedanken voor het repareren van het
theater. Het ziet er geweldig mooi uit. Nu kan er weer gespeeld
worden zonder het gevaar van loszittende stenen.
Ontdekkend leren op de Klimboom
Op de Klimboom wordt gewerkt met International Primary Curriculum
(IPC). Het is mooi hoe kinderopvang en onderwijs hierin
samenwerken. De leerkracht van groep 1-2-3, de intern begeleider en
de pedagogisch medewerkers zijn vorig jaar naar een inspiratiemiddag early years geweest van IPC. Vorige
week zijn de nieuwe thema’s van IPC opgestart en afgelopen dinsdag was alweer de eerste studie-bijeenkomt
voor ons team met als doel:
De essentie van ‘Great Learning, Great Teaching, Great Fun’ begrijpen en ‘wegwijs’ worden in het werken met
het curriculum.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Hallo allemaal,
Vanaf woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek weer. Het volgende boek staat hierin
centraal: COCO kan het!
Ook op het Kinderdagverblijf en Peuterwerk gaan wij de komende 2 weken aan de slag met de
Kinderboekenweek.
We hebben dit jaar niet alleen de Kinderboekenweek, maar ook Trude komt weer voorlezen bij ons.
Hieronder vind je de dagen en de tijden wanneer Trude aanwezig is en dat ze een boekje met ons komt lezen.

Dit is niet alleen voor de kinderen die op deze dag al aanwezig zijn, maar ook de kinderen die niet op deze dag
aanwezig zijn mogen gewoon komen! Hierbij gelden nog wel de coronaregels dat ouders/verzorgers niet
binnen mogen komen.
We kijken er naar uit om Trude weer te mogen ontvangen en dat ze samen me ons een boekje komt lezen.
Maandag 28 september
11.00-11.30
Maandag 2 november
8.45-9.15
Donderdag 21 januari
11.00-11.30
Maandag 8 maart
11.00-11.30
Donderdag 20 mei
11.00-11.30
Donderdag 15 juli
11.00-11.30

Groep 1-2-3
Het is een beestenboel in groep 1-2-3!
Het IPC-thema 'Beestenboel' leeft in groep 1-2-3. Elke
dag lezen we voor uit diverse dierenverhalen, we
rekenen met dieren en praten over dieren. In de ene
hoek van de klas maken kinderen met kleine blokken
dierenhokken, in de andere hoek schrijven de kinderen
dierennamen en in nog een andere hoek onderzoeken de kinderen dierenvoer. Buiten
mogen twee kinderen een dierenhok maken met planken, stro, doeken en buizen en op
het leerplein maken kinderen hokken met de grote blokken. Tussen het werken door
bekijken we ook nog de werkjes van anderen. Zo kunnen we goede ideeën van andere
kinderen kopiëren en hiermee gaat ons eigen werk nog beter worden.

Groep 4-5 en 6
I.P.C.-thema dinosaurussen
Op maandag 7 september is het I.P.C.-thema voor groep 4-5 en groep 6 van start gegaan.
Tot aan de herfstvakantie werken we aan het thema: Dinosaurussen.
Als startpunt hebben de kinderen dino’s uit gipsen gesteente gehaald met beitels en hamers.
Intussen hebben we al tijdlijnen gemaakt vanaf de tijd van de dinosaurussen en ook zijn we aan het leren over
de veranderende aarde bij aardrijkskunde.
We gaan ook nog aan het werk met muziek, kunstzinnige vorming en internationaal.
Het belooft weer een héél leerzaam thema te worden.

Groep 6
Fides-training voor groep 6
De leerlingen van groep 6 volgen vanaf de tweede week van dit
schooljaar een groepstraining vanuit Fides. Deze groepstraining is gericht
op de groepsvorming en sociale omgang tussen kinderen onderling.
Samen met de leerkracht wordt er met kinderen gewerkt, o.a. door het
gebruik van bepaalde symbolen, aan zelfvertrouwen en betrokkenheid.
Vooral inzicht in groepsprocessen, je eigen aandeel daarin en dat van een
ander, spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken we samen aan meer
betrokkenheid en verbondenheid in de klas.

De training bestaat uit een 6 -tal bijeenkomsten en een ouderavond.
Intussen hebben we al gewerkt met de volgende symbolen: het ping-pongballetje, het aandachtsbriefje, de ballonnen en het oké/ojee-kastje.
Op de foto’s zie je de kinderen in een tent, gemaakt van een parachute. Door
samen te werken en goed te overleggen konden kinderen van deze parachute
een tent maken waarin zelfs meester Harrie en juffrouw Linda konden staan.
Huiswerk
Vanaf maandag 22 september zijn de kinderen gestart met huiswerk op spellinggebied.
Iedere week staat een andere spellingcategorie centraal waarvan de kinderen thuis woorden gaan oefenen.
De kinderen van groep 6 krijgen iedere maandag hun huiswerk mee naar huis. Ze hebben dan een week de tijd
om de woorden te oefenen.

Groep 7-8
IPC:
Ons thema heet Nederland waterland. We hebben onderzoek gedaan naar NAP (Normaal Amsterdams Peil). De
kinderen hebben zelf een kaart van Nederland gemaakt. Daarin hebben ze dingen aangegeven zoals: welk deel
van Nederland ligt onder NAP? Wat is de hoogste en laagste plaats van Nederland?
Kinderpostzegels
We zijn woensdag gestart met de kinderpostzegels. Vanwege corona zijn er aanpassingen
gedaan. De kinderen kunnen de postzegels op een aantal manieren verkopen:
• Langs de deuren: de kinderen hebben een verkoopbox. De kinderen plaatsen
deze verkoopbox voor de deur, bellen aan en nemen 1,5 meter afstand. De besteller kan een briefje
uit de box pakken of de QR-code scannen. Via de QR-code kan de bestelling online geplaats worden.
Op school hangt een poster met een QR-code. Deze kan iedereen scannen om zo een bestelling te
plaatsen.
• Digitaal: De kinderen kunnen ook een videoboodschap opnemen en deze doorsturen naar vrienden,
familie en kennissen. Via het filmpje kunnen mensen ook een bestelling plaatsen.

Diverse berichten:
Van de Oudervereniging:
Schoolfruit; heb je een uurtje de tijd?
Vorig jaar heeft de oudervereniging voor de eerste keer EU-schoolfruit naar school gehaald.
We kregen 20 weken lang, 3 keer per week fruit voor alle leerlingen. We hebben hier erg
veel positieve reacties over ontvangen, daarom willen we dit dit jaar weer gaan proberen.
Hiervoor moeten we eerst ingeloot worden en dit krijgen we eind september te horen.
Het fruit zal dan op school in ontvangst genomen worden en zal op woensdag, donderdag en
vrijdag verdeeld en gesneden worden. Voor deze 3 dagen zijn we op zoek naar ouders die
ons daarbij willen helpen. Het gaat om maximaal 1 uur per keer van 9:30 uur tot ongeveer
10:15 uur. De periode zal zijn van half november tot aan de meivakantie.
Alleen met hulp van ouders kunnen we hier dit jaar ook aan deelnemen. Help je ons mee?
Je kunt je aanmelden via email: evyvdrijt@hotmail.com of per whatsapp. Natuurlijk mag je
me ook altijd aanspreken.
Namens de oudervereniging,
Evy Huvenaars

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Appelactie van Dansvereniging Euphoria;

Berichten voor het Sprokkelblad
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Karin Verschuren, ouder van
onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten sturen aan verschurenkarin@gmail.com.

Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk 23 oktober digitaal binnen zijn.

Agenda
Woensdag 23 september

Start kinderpostzegelactie

Vakanties 2020-2021
ma 19 okt t/m vr 23 okt ‘20
ma 21 dec. t/m vr 1 jan. ’21
ma 15 febr. t/m vr 19 febr. ‘21
ma 3 mei t/m vr 14 mei
ma 26 juli t/m vr 3 september

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Studiedagen/-middagen
Maandag 12 okt ’20

Studiedag (kinderen zijn vrij)

