Nr. 6 – 28 jan. ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider
Ruim vijf weken zitten we al weer in lockdown.
Het lijkt rustig op de Klimboom maar ondertussen wordt er achter de (computer) schermen heel hard gewerkt
door kinderen, ouders en leerkrachten.
Iedere dag zijn alle kinderen om 09.00 uur ingelogd en zitten klaar voor het programma van die dag.
Leerkrachten halen alles uit de kast om een gedegen en afwisselend onderwijsprogramma neer te zetten en
om dat te bieden wat onze kinderen nodig hebben. Daar hoort ook een praatje en een luisterend oor bij.
Onze pedagogisch medewerkers zijn dagelijks aanwezig op de Klimboom om er te zijn voor de kinderen die
voor noodopvang naar de Klimboom komen. Dat betekent ondersteunen van de kinderen die de online lessen
volgen, vragen beantwoorden, zorgen voor extra aandacht en het aanbieden van activiteiten in de middag.
Ook de buurtsportcoaches hebben nagedacht hoe ze de kinderen in deze tijd in beweging kunnen houden,
daarvoor hebben ze een mooi programma bedacht. Thuis challenges, leskaarten, energizers voor de
leerkrachten en live gymlessen.
Iedereen draagt zijn steentje bij om het allemaal zo goed mogelijk te laten
verlopen. Aanpassen aan de omstandigheden van dit moment, dat is wat
iedereen zo goed mogelijk probeert te doen. Iedereen op zijn eigen manier, naar
eigen beste kunnen.
Mijn dank aan iedereen die hier een bijdrage aan levert!
Middels deze link kunt u een kijkje nemen achter deze schermen, een filmpje
over de noodopvang binnen de verschillende kindcentra van GOO.
Ook de Klimboom is hier te zien.
https://stichtinggoo.us17.listmanage.com/track/click?u=bd95d8a8190fe8eac30dcd1e2&id=7f3b518667&e=72a66681bc
In deze tijd vinden wij het ook belangrijk om goed contact te houden met de ouders daarom hebben de
leerkrachten de afgelopen week alle ouders gebeld om te vragen hoe het gaat.
Er wordt op dit moment wel heel veel gevraagd van ouders. Zie het maar eens voor elkaar te krijgen om
kinderen thuis tijdens het schoolwerk te begeleiden, te zorgen voor de nodige aandacht en afwisseling, voor
een goede sfeer en structuur in de dag, terwijl je zelf je eigen werk ook probeert te doen. En dit iedere dag
weer opnieuw.
Chapeau ouders! Ik neem mijn petje af voor jullie.
Hartelijke groet,
Monique Peeters

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Woensdag 20 januari zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Het prentenboek ‘Coco kan het!’ is het
prentenboek van het jaar 2021.
Coco kan het!
Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen.
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt?
Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar
vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan?
Ben je ook nieuwsgierig naar het boek? Kijk snel:
https://www.youtube.com/watch?v=CdohRgfgfnA
Bij het verhaal hoort een leuk liedje met bewegingen! Deze is hier te zien:
https://youtu.be/CzEsDy4AmkU Oefenen jullie thuis ook het liedje?
Veel lees- en luisterplezier!

Groep 1-2-3 werkt ook thuis!
Ook de kinderen van groep 1-2-3 zijn thuis hard aan het werk.
Elke ochtend zitten de kinderen van groep 3 klaar voor een online moment samen en om 10.00 uur volgt een
dictee en rekeninstructie. Wat een harde werkers hebben we toch in groep 3! De kinderen zijn druk in de
werkboekjes, maken keurig de lessen van Flits! en er is gelukkig ook nog tijd voor een spelletje. Ook een
compliment aan de vader, moeder, oma's en opa's die ervoor zorgen dat we zo goed kunnen werken.
De kinderen van groep 1-2 hebben ook een eigen dagtaak boordevol met spelletjes, tekenopdrachten en
voorlezen. Om 11.00 uur komen alle kinderen uit groep 1-2 online om,
samen met de juf, een spelletje te spelen. We doen spelletjes met
letters, cijfers, kleuren en vormen. Afgelopen week hebben we samen
een bingo gedaan, dingen gezocht op de praatplaat en we bekijken de
challenges van juf Inge.
We verzamelen foto's van de spelletjes en opdrachten op een padlet
(online prikbord), zodat iedereen kan bekijken wat er gedaan is. Een
greep uit de talloze foto's is te zien op de afbeelding hiernaast.

Groep 4-5
Volgende week alweer week 4 van het online thuisonderwijs. Helaas weten we dat er nog een aantal zullen
volgen. Afgelopen week heb ik de meeste ouders telefonisch kunnen spreken. Het was fijn om even te horen
hoe het iedereen thuis vergaat. Heel knap hoe iedereen ermee omgaat en probeert er het beste van te maken.
Hopelijk lukt het iedereen om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We proberen jullie hierbij zo
goed mogelijk te ondersteunen.
Padlet
Om toch van elkaar te kunnen zien wat we allemaal thuis doen, kan iedereen foto's/filmpjes op de Padlet van
groep 4-5 zetten. Zo kunnen we van elkaar zien waar we mee bezig zijn. Er staan al veel leuke dingen op. Een
knutselwerkje, een proefje, een dans, een rekentekening en nog veel meer! Blijf dit vooral doen!
Klokkenluider en Tafelridder/koning
Op het moment dat we weer naar school gaan, gaan we in de klas extra oefenen met de tafels en het
klokkijken. Wie worden er in onze klas tafelridder/koning of klokkenluider?
Aan het eind van het schooljaar willen we dat alle kinderen van groep 4 de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10
kennen en groep 5 de tafels 1 t/m 10. Wat betreft het klokkijken willen we graag dat iedereen
van groep 4 de analoge klok kent en groep 5 ook de digitale klok. Op school gaan we dit
regelmatig oefenen maar ook thuis mag geoefend worden. Er zijn veel leuke spelletjes te
vinden om de tafels of het klokkijken te oefenen.

Groep 6
Thuiswerken in groep 6:
Ook de leerlingen van groep 6 werken vanaf 15 december, helaas, vanuit thuis.
Elke dag om 9.00 uur zitten alle kinderen klaar voor de ochtendinstructie van meester Harrie of meester Gijs.
Om 11.00 uur is er een tweede videobelmoment.
De kinderen werken iedere dag aan hun dagtaak in google classroom, met daarop taken voor taal, lezen,
verkeer, spelling, schrijven en rekenen. Ze kunnen ook samenwerken in de vergaderkamers die meester Harrie
heeft ingericht in google classroom. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag verzorgt
meester Harrie de instructies. Meester Gijs geeft op de donderdagen de instructie aan de
kinderen van groep 6. Kinderen kunnen op de padlet van groep 6 ook foto’s en video’s
posten waarop ze leuke opdrachten en activiteiten kunnen laten zien die ze tijdens het
thuiswerken ondernemen. Zo proberen we in groep 6 tóch een beetje met elkaar in
contact te blijven.
We hopen dat we alle kinderen van groep 6 weer snel in goede gezondheid op onze school
mogen verwelkomen. Voor nu is het nog even “doorbijten”.

Groep 7-8
We zijn thuis hard aan het werk! We starten iedere dag om 09:00 met de hele klas. En daarna
krijgen de kinderen van groep 7 en 8 apart instructie. We zijn dus veel aan het videobellen en dit
gaat erg goed! De kinderen zitten op tijd klaar en doen enthousiast mee met de lessen. Na de
uitleg gaan de kinderen zelf hun taken maken. Ook de ouders zijn heel actief bezig met het
ondersteunen van hun kinderen. Jullie zijn super goed bezig!

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.

Agenda
Maandag 8 februari
Vrijdag 12 februari
Ma. 15 febr. t/m zo 21 febr.
Ma 22 febr. t/m vrij 26 febr.

GEEN StudieDAG
Carnavalsviering (aangepast)
Voorjaarsvakantie
Kwinkweek

