Nr. 3 – 29 okt. ‘20
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Bericht van de directie:
Met ingang van dit schooljaar bestaat de directie van het kindcentrum uit een clusterdirecteur (Mireille
janssen) en een teamleider (Monique Peeters).
De dagelijkse leiding van het kindcentrum ligt in handen van de teamleider.
Mireille is als clusterdirecteur op maandag aanwezig.
Als teamleider ben ik aanwezig op dinsdag en donderdag.
Naast teamleider van de Klimboom ben ik ook teamleider op de Kastanjelaar in Milheeze.
Ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om contact op te nemen wanneer de directie niet alle dagen
aanwezig is. Weet in ieder geval dat u met alle vragen bij ons terecht kunt, neem gerust contact op als u dat
wenselijk vindt. Dit kan via het ouderportaal en/of een telefoontje naar school.
Vriendelijke groet,
Monique Peeters

Onze Stichting
Kindcentrum de Klimboom valt onder het bestuur van Stichting GOO.
GOO staat voor goed onderwijs & goede opvang voor alle kinderen in de gemeentes Boekel, Gemert-Bakel en
Laarbeek en heeft daarnaast een expertisecentrum voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes.
Bij GOO denken we vooruit en
ontwikkelen we nieuwe
mogelijkheden in de verbinding
tussen opvang en onderwijs. We
maken ruimte om te leren,
innoveren en creëren. Vaste
patronen laten wij los en wij maken
toekomstgerichte keuzes. Op een
creatieve manier spelen we in op de
vraag van het moment. Zodat jouw
kind alle mogelijkheden krijgt om
zich optimaal te ontwikkelen.
Samenwerken

Ontwikkelen
omdat we lef hebben

Samenwerken
Om te verbinden

Onze belofte:
In de kindcentra van GOO
Kijken, luisteren & doen
garanderen we dat kinderen
Omdat onze nieuwsgierigheid
op één vertrouwde, veilige én
om
uitnodigende plek de
positieve actie vraagt
persoonlijke aandacht krijgen
die ze doet groeien in wie ze
zijn en wat ze kunnen. De GOO-professional is verbindend en nieuwsgierig, heeft lef om te
vernieuwen en stemt af op wat de ander nodig heeft.

KWINK
Deze week was het weer een KWINKweek. De hele school heeft extra aandacht besteed aan de
klimboomregels:
• De school is binnen een wandel gebied. En buiten hoeft dat lekker niet.
• We zullen goed voor de spullen zorgen. Dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Iedere klas heeft de regels besproken en alle kinderen hebben hun naam/handtekening bij de afspraak gezet.
Deze poster hangen in de school. Ook zijn we iedere dag begonnen met een KWINKin en hebben de dag
afgesloten met een KWINKuit. Dat zijn activiteiten die de groepsvorming en groepssfeer bevorderen.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema
Hoeraa.... we zijn weer gestart met een nieuw thema en dit thema is... KUNST
We hebben een echte schildersezel in onze hoek staan, leren woorden die met kunst te maken
hebben en natuurlijk maken we onze eigen kunstwerkjes! We laten onze fantasie zijn eigen
gang gaan.
Jassen
Het word weer steeds kouder aankomende maanden en dus is het weer tijd om de jassen uit de kast te halen.
Nu spelen we met de peuters erg veel buiten en is het dan ook fijn als de peuters hun eigen jas aan kunnen
doen. We zijn samen met de kinderen volop aan het oefenen en het gaat al erg goed. Er zijn zelfs al een paar
kinderen die zelf hun jas aan kunnen doen!
Door het bevorderen van de zelfstandigheid is het erg goed om dit te oefenen.

Groep 1-2-3
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 1-2-3 naar het bos geweest ter opening van het nieuwe IPCthema 'Herfst'. Vol verwondering zijn ze gaan zoeken naar het mooiste blaadje van het bos, naar verschillende
paddenstoelen en naar de huizen van dieren in het bos. Ook hebben ze het verschil tussen een naaldboom en
een loofboom ontdekt. Eenmaal terug in de klas worden alle materialen bij elkaar gelegd en bekeken. De klas
wordt langzaamaan omgetoverd tot een herfstbos met eikels, bladeren en kunstwerken van de kinderen. De
komende drie weken werken we aan dit thema!

Groep 4-5
Voor de herfstvakantie hebben we het eerste thema
'dinosaurussen' van IPC fijn afgesloten. Helaas niet met een
mooie tentoonstelling van al onze dinosaurusspullen, maar
wel met een leuke film over dinosaurussen. Hierna kon de
herfstvakantie beginnen en hopelijk heeft iedereen een fijne
vakantie gehad!
De maandagochtend na de herfstvakantie zijn we begonnen met een leuk spel in de klas:
'Vind iemand die...'. Hierbij stelden de kinderen vragen aan elkaar over de herfstvakantie
en kwamen ze erachter wat ze hadden gedaan. Dit was een leuk begin van de week!

Groep 4-5 en 6
Start nieuwe IPC-thema
Op maandagmiddag 2 november gaat in groep 4,5 en 6 het nieuwe IPC-thema van start.
We verklappen nog even niet wat het nieuwe thema wordt. Dat is dus nog een verrassing.
Maar ook deze keer zou het weer fijn zijn als alle kinderen van groep 4, 5 en 6 een witte stofjas of witte
blouse mee kunnen nemen voor de opening. Dat kleedt de start van het thema namelijk veel leuker aan.
We gaan als echte wetenschappers weer verschillende onderzoeken doen.
De witte stofjas/blouse hebben de kinderen alleen nodig op 2 november (Graag voorzien van naam).

Groep 6
Ik-doos-spreekbeurten
Op maandag 26 oktober heeft meester Harrie als eerste van de groep zijn ikdoos-spreekbeurt gehouden.
De Ik-doos-spreekbeurt is een spreekbeurt waarbij kinderen voor de hele klas
iets over zichzelf vertellen. Ze laten spullen zien en foto’s die met hen en hun
familie te maken hebben en met bijvoorbeeld hun hobby of sport.
Iedere foto en ieder item lichten ze toe in een korte spreekbeurt.
Zo oefenen ze het spreken voor een grote groep kinderen, waarbij het onderwerp heel dicht bij henzelf blijft.
In november en december houden alle kinderen een dergelijke spreekbeurt voor de klas.

Groep 7-8
Afsluiting IPC
Vrijdag voor de herfstvakantie hebben we het IPC thema natte voeten afgesloten met ik hou van
Holland. De kinderen hebben zelf opdrachten/vragen gemaakt die bij ons thema passen. Volgende
week starten we het nieuwe IPC thema. Het is nog een verrassing welk thema dat is.
Topografie toets
De kinderen hebben een topografietoets gemaakt over de wateren van Nederland. Ze moesten de rivieren,
polders en meren van Nederland oefenen.

Ter herinnering: Afspraken
De fietsenstalling staat de laatste weken erg vol. Wij verzoeken de kinderen die binnen de bebouwde kom
wonen om te voet naar school te komen. Kinderen die buiten de bebouwde kom wonen mogen met de fiets
naar school. Ga je na schooltijd mee met een klasgenoot die buiten de bebouwde kom woont, dan kun je in de
ochtend je fiets alvast meenemen. Gelieve geen fietsen bij de fietsenstalling van D'n Eik te plaatsen, maar de
fietsen in de fietsenstalling van school te zetten. Alvast bedankt!

Diverse berichten:
Van het Oranje Comité
Sinterklaas nieuws!
Dit jaar kunnen we de Intocht van Sinterklaas door Covid-19 niet vieren als
andere jaren.
We willen de intocht van Sinterklaas natuurlijk niet helemaal aan de kinderen
voorbij laten gaan en daarom komen wij op 22 november een leuke goodiebag
aan de deur hangen.
Wil je graag een sinterklaas goodiebag ontvangen voor je kind(eren)? Geeft het aantal kinderen, leeftijd en het
adres even door aan Sabine Hermans: sabine_hermans@outlook.com voor 8 november.
Oranje Comité De Rips

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Worstenbroodjesactie van Kinder Vakantie Week;

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 20 november digitaal binnen zijn.

Agenda
Vrijdag 30 oktober
Donderdag 12 november
Woensdag 18 november
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Za. 19 dec. t/m zo. 3 jan. ’21

Kwink-viering
StudieMIDDAG
StudieDAG
Sinterklaasviering
Kerstviering (avond)
Kerstvakantie

