Nr. 1 – 27 aug. ‘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.

Vanmorgen zijn we het schooljaar 2020-2021 gestart met 98 leerlingen. De kinderen
hebben kennisgemaakt met hun nieuwe groepen en ook met de nieuwe meesters of
juffen. Fijn dat jullie er weer zijn!
Bericht van de directie:
De eerste dagen zitten er op en wat was het fijn om elkaar weer te zien!
Alle groepen zijn goed gestart en we hebben er ontzettend veel zin in om er samen een top jaar van te
maken! De eerste weken staan in het teken van Kwink waarbij er veel aandacht is voor groepsbinding,
afspraken en elkaar op een andere manier leren kennen.
De coronamaatregelen laten het helaas nog niet toe dat ouders de school binnen mogen. De info avonden
zullen dit jaar dan ook online plaatsvinden. Het blijft aanpassen en zoeken naar mogelijkheden om alles ‘zo
normaal mogelijk’ door te laten gaan. Daar zullen we als team ons best voor doen.
Het team van de Klimboom wenst alle kinderen en ouders een heel plezierig en leerzaam
schooljaar!
Vriendelijke groet,
Monique Peeters

Kindcentrumgids en informatieboekje
Deze week krijgen alle kinderen een informatieboekje. Hierin staan een aantal praktische zaken over het
kindcentrum en contactgegevens van het team, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging bij elkaar.
De kalender voor het schooljaar 2020-2021 is te vinden op de site. De definitieve versie van de
kindcentrumgids komt daar deze week ook op te staan.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Welkom allemaal! We zijn erg blij om jullie allemaal weer te zien. Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie
gehad, zodat we weer kunnen starten met een leuk en leerzaam schooljaar!

Nieuw thema:
De peuters starten vanaf volgende week met een nieuw thema en dat is:
dierentuin.
Hierin gaan we veel leuke activiteiten doen en ook heel veel nieuwe dingen leren.
We hebben er weer zin in en hopelijk jullie ook!
Wij starten ook met de gymlessen. Dit gaan we doen op dinsdag en vrijdag. De
kinderen die deze dag bij ons zijn mogen gymschoenen meebrengen die ze bij ons
op de groep kunnen laten.

Groep 1-2-3
Yes! Eindelijk (weer) naar school! De kinderen van groep 1-2-3 staan te poppelen om weer te beginnen en
kwamen dan ook vol goede zin naar school toe. Voor de kinderen van groep 3 zijn er nieuwe dingen te
ontdekken zoals de letters, de werkboekjes en het schrijven. Voor de kinderen in groep 1 en 2 zijn er
ook nieuwe dingen te ontdekken. De klas ziet er anders uit, er staan nieuwe werkjes in de kasten en
natuurlijk hoort het ontdekken van je klasgenoten er ook bij. Momenteel zijn wij met KWINK aan het
werken aan een prettige groep. Daarvoor moeten we elkaar goed leren kennen, elkaar helpen en
zorgen dat iedereen het leuk heeft op school. De komende weken gaan we met KWINK samen zorgen
voor die prettige groep, dat gaat ons lukken!

Groep 4-5 en 6
Startpunt eerste I.P.C.-thema
In de week van 7 september gaat het eerste I.P.C.-thema voor groep 4-5 en 6 van
start.
Wat het thema is, houden we nog even geheim.
Voor het startpunt zijn we op zoek naar hamers, (oude) beitels (waarmee we voorzichtig aan de slag
mogen met gips), en voor ieder kind een labjas of witte blouse.
Kinderen mogen deze hamers, beitels en labjas/blouse de komende weken al mee naar school
nemen en (voorzien van naam) inleveren bij juffrouw Maud of meester Harrie.

Groep 6
Eerste schooldag
Op maandag 24 augustus was weer de allereerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Tijdens de vakantie hebben we al héél veel kaarten ontvangen van de kinderen met
daarop tekeningen en foto’s over wat ze allemaal gedaan hadden tijdens hun vakanties.
Deze kaarten hebben we allemaal verzameld op onze kwinkwand
Natuurlijk hebben we eerst bijgekletst over onze vakanties en alle kinderen zijn
begonnen aan een mindmap over hun vakantie.
Ook heeft meester Harrie uitleg gegeven over héél veel dingen in groep 6, zoals de
nieuwe rekenmethode Pluspunt 4.
De gymlessen van groep 6 zijn op dinsdag en vrijdag.
En meester Harrie is op school op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op donderdagen geeft meester Gijs les aan groep 6, tot november.
Het was een fijne eerste schooldag, en we gaan er een mooi jaar van maken.

Groep 7-8
We zijn fijn gestart in groep 7-8! We zijn druk bezig met elkaar beter te leren kennen. Daarom
maken we iedere dag tijd voor activiteiten die ons tot een mooie en veilige groep vormen. Ook
zijn er al veel ansichtkaarten binnen gekomen, en iedere dag mogen een aantal kinderen iets
vertellen over hun kaart.
We moeten even wennen aan de nieuwe rekenmethode, maar beetje bij beetje worden we hier
al steeds behendiger in. De overige methodes zijn hetzelfde gebleven.

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 van het nieuwe schooljaar 2019-2020 moeten deze uiterlijk 18 september digitaal
binnen zijn.

Agenda
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september

19.30 – 20.30 uur: Informatieavond gr. 1-2-3
19.30 – 20.30 uur: Informatieavond gr. 4-5-6
20.30 – 21.30 uur: Informatieavond gr. 7-8
Let op: deze informatieavonden zijn digitaal.

