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Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de directie
Afscheid juf. Maud
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Maud van groep 4-5.
Juf Maud gaat op een andere school binnen stichting GOO werken. Wij wensen haar daarbij heel veel succes!
Juf Helga komt deze week terug van haar zwangerschapsverlof en zal samen met meester Sean het onderwijs
in groep 4-5 gaan verzorgen. Meester Sean zal op de donderdagen het onderwijs verzorgen in groep 6.
Meester Sean stelt zich even aan u voor
Mijn naam is Sean Verhappen, 24 jaar, en vanaf 1 december aanstaande word ik de leerkracht van groep 4-5,
en op donderdag in groep 6. Een mooie uitdaging waar ik enorm veel zin in heb!
Dit schooljaar is het tweede jaar dat ik fulltime werk als leerkracht. Gedurende mijn opleiding en het jaar dat ik
heb gewerkt, heb ik enorm veel ervaring op mogen doen op allerlei
verschillende scholen en in allerlei verschillende groepen, maar nog
niet op de Klimboom. Erg leuk dat ik daar nu de kans toe krijg! Ik zie
mezelf als een enthousiaste en leergierige leerkracht, die vooral veel
plezier en humor in zijn lesgeven probeert te verwerken.
Ik hoop jullie allemaal zo spoedig mogelijk op de een of andere manier
een keer gezien en/of gesproken te hebben, zeker in deze tijd waarin
fysiek ontmoeten zo lastig is. Schuw niet om me aan te spreken
rondom school, ik sta altijd open voor een praatje!
Met vriendelijke groeten,
Sean Verhappen
Studiedagen
Afgelopen week hebben we twee studiedagen gehad. De inhoud van de studiedagen waren gericht op het
verder ontwikkelen en verbeteren van onze opvang en ons onderwijs. In het onderwijs hebben we een kleine
schoolbespreking gehouden waarbij we gekeken hebben of onze aanpak binnen rekenen, technisch lezen,
begrijpend lezen en spelling het juiste resultaat oplevert voor het onderwijs aan onze leerlingen. Daarnaast
hebben we de resultaten van de begrijpend lezen toets, die we in september afgenomen hebben, bekeken en
hebben we het onderwijsplan van spelling aangepast. Ook zijn de resultaten van de observatielijst m.b.t.
sociale- emotionele ontwikkeling met elkaar gedeeld. Tevens hebben we het gedragsprotocol geüpdatet en het
jaarplan is vastgesteld
Vorige week zijn er ook observaties geweest van een rekenexpert die ons begeleidt bij de implementatie van
de nieuwe rekenmethode.
In de opvang hebben we gekeken welke acties we kunnen ondernemen om het vroegschoolse aanbod te
verbeteren waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde die er binnen het cluster Bakelaar, Kastanjelaar
en Klimboom reeds aanwezig is.
Vriendelijke groet,
Monique Peeters

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Bij de opvang en peuterwerk zijn onze eigen kunstenaars druk bezig geweest tijdens het
thema "Ik ben een kunstenaar". Om al deze mooie werkjes te laten zien aan de ouders
hadden we het museum geopend! Samen konden ze buiten, via de speelplaats, langs de
ramen lopen en genieten van al het moois! Heel leuk om te horen dat de kinderen en
ouders erg enthousiast waren!
Afgelopen week zijn we met de opvang, peuterwerk en BSO gestart met de nieuwe app konnect. We zien dat
de meeste ouders hun weg erin hebben gevonden, heel fijn!

Groep 1-2-3
Vol verwachting klopt ons hart! Met het thema 'Sint' in
groep 1-2-3 komt dat helemaal goed. Elke dag kijken we
het Sinterklaasjournaal en bespreken we wat de pieten
meegemaakt hebben. In de klas worden de
werkzaamheden van de Sint en zijn pieten nagespeeld.
Er zijn kinderen druk met het inpakken van verschillende
cadeautjes en andere kinderen oefenen hoe de pakjes
door de schoorsteen gaan. Weer andere kinderen
worden omgetoverd tot bakpieten die pepernoten
maken en ook met de chocoladeletters worden er woorden gemaakt. In
de bouwhoek maken kinderen de stoomboot na en er worden diverse
brieven naar de Sint geschreven. Bekijk de foto's voor een
sfeerimpressie. Op naar 5 december!

Groep 4-5
Drie keer in de week openen we de dag in groep 4-5 door fijn te lezen.
Op het Digikeuzebord kiezen we een boek en dan gaan we hierin lezen.
Dit kan een leesboek, versjesboek, infoboek, moppenboek, stripboek,
Disney leesboek of een Donald Duck zijn. Ook kunnen we voor een
toneelboek kiezen, hierin worden de rollen verdeeld en lezen we
samen om en om een stukje tekst. Door het lezen starten we de dag
lekker rustig en kunnen we daarna fijn beginnen met de andere lessen!

Groep 6
I.P.C. - Chocolade
Het thema chocolade is inmiddels alweer in volle gang.
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 6 vooral onderzocht waar cacaobomen
groeien en waarom die plekken op de wereld zo geschikt zijn om cacao te verbouwen.
Daarnaast zijn ze gaan kijken waar ter wereld de meeste chocoladefabrieken zijn en welke
reis de cacao aflegt.
Ook hebben de kinderen onderzocht wanneer in de geschiedenis chocolade voor het eerst
werd gemaakt en zijn ze begonnen met een onderzoek naar het beste verpakkingsmateriaal
voor chocolade. Bij kunstzinnige vorming gaan de kinderen een wikkel ontwerpen voor
chocolade waarbij ze zelf een eigen merknaam en smaak mogen verzinnen.
De I.P.C.-wand begint al aardig vorm te krijgen in de groep.

Tafeldiploma’s
Meester Harrie heeft begin november de eerste 5 tafeldiploma's uit kunnen reiken aan kinderen uit groep
6. Ook de komende weken staat in groep 6 de automatisering van de tafelsommen centraal.
We zijn benieuwd wie er voor de kerstvakantie nog meer het tafeldiploma van groep 6 kunnen halen.
Fides
Op vrijdag 6 november was de laatste les van de Fides-training van groep 6. Alle aangeboden symbolen
werden nog herhaald in deze les. De komende tijd gaan we alle geleerde vaardigheden op sociaal-emotioneel
gebied toepassen en oefenen in het gebruik ervan in de groep.
We denken dat de training een goede basis heeft gelegd voor de groepsontwikkeling van groep 6 op sociaalemotioneel gebied.
We hebben meester Henk en Juf Ingrid bedankt voor de fijne samenwerking tijdens de laatste les.
Leescircuit via digikeuzebord
Op woensdag 4 november hebben de kinderen van groep 6 voor het eerst gewerkt met het
lees-digikeuzebord. Hierop zijn allerlei verschillende leesvormen verzameld waaruit
kinderen tijdens de eerste 20 minuten van de ochtend kunnen kiezen. We hopen zo de
leesontwikkeling van veel kinderen een extra boost te kunnen geven. Kinderen werken
momenteel 1x per week aan een leesdigikeuzebord. Deze week wordt dit aangevuld met
een digikeuzebord rekenen.

Groep 7-8
IPC
We hebben al veel verschillende taken uitgevoerd bij ons IPC thema gevoelens. We hebben
besproken wat pesten met gevoelens doet en n.a.v. deze les hebben de kinderen een
antipestcampagne gemaakt voor de Klimboom. Bij natuur hebben de kinderen onderzoek gedaan
naar gevoelens, komen deze uit je hart of uit je brein? Ook hebben de kinderen onderzoek gedaan
naar de invloed van reclame op je gevoelens en uiteindelijk hebben zij zelf een reclame gemaakt voor
een product.
Spreekbeurt
Deze week zijn we gestart met de spreekbeurten. Alle kinderen gaan een spreekbeurt geven van ongeveer 10
minuten. Ze mogen zelf het onderwerp kiezen, maar het moet wel een leerzaam onderwerp zijn.

Diverse berichten:
Geen berichten

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 11 december digitaal binnen zijn.

Agenda
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Za. 19 dec. t/m zo. 3 jan. ’21
Ma. 4 jan. t/m vrij. 8 jan.
Woensdag 20 januari
Woensdag 27 januari

Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie
Kwinkweek
Start Nationale voorleesdagen
StudieDAG

