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

Van de teamleider
Aanmelding nieuwe leerlingen
Als uw kind in het schooljaar 21-22 al 4 jaar wordt en u uw kind aan wilt melden op de Klimboom dan vragen
wij u om voor 1 april contact op te nemen met de school. Ik maak graag tijd voor u om u persoonlijk te woord
te staan en een rondleiding te geven zodat u een goede indruk kunt krijgen van de sfeer en de werkwijze op de
Klimboom.
Ik nodig u uit om de website van de Klimboom te bekijken, hier vindt namelijk u veel informatie over onze visie
en de dagelijkse gang van zaken op ons kindcentrum.
www.kindcentrumdeklimboom.nl
Kindcentrum de Klimboom is onderdeel van stichting GOO voor onderwijs en opvang.
U kunt ook bij ons terecht voor dagopvang, peuterwerk en BSO.
Voor meer informatie over onze opvang kunt u vinden op de website van GOO
www.stichtinggoo.nl
Ik ontmoet u graag bij ons op de Klimboom.
Met vriendelijke groet,
Monique Peeters

Komend schooljaar
Op de Klimboom denken we graag vooruit, zo hebben we ook gedacht aan het komend schooljaar en de
formatie van de verschillende groepen. Het leerlingaantal en de verdeling van de kinderen zorgt ervoor dat het
best een puzzel is om tot een goede groepsindeling te komen. Tijdens de vergadering met de KindCentrumRaad
zijn de verschillende opties besproken, de formatieplannen worden nog op bestuursniveau besproken en
doorgerekend. Wanneer er meer bekend is brengen wij u op de hoogte.

De Week van de Lentekriebels 2021!
Op 21 maart is de lente begonnen, hét jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn
vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby‘s. Maar hoe groeit
een baby in de buik? Wat is verliefdheid? En wat is het verschil tussen een jongen en een meisje?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Onze
school besteedt in de week van 26 tot 30 april extra aandacht aan lessen over seksuele vorming. Tijdens deze
week gaan we in alle groepen aan de slag met lessen die in het teken staan van relationele en seksuele
vorming. De lessen zijn aangepast aan de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Een mooi moment om
ook thuis het gesprek met uw kind aan te gaan.
Het landelijke thema van de “week van lentekriebels” van 2021 is seksuele en genderdiversiteit. Met dit thema
wil het onderwijs bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Op
school moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen zijn.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema groei en bloei en bloemen en planten.
Op KDV/peuterwerk leren we over de boerderijdieren en hun baby’s. We lezen
boekjes over de dieren en zingen veel over de dieren om de woordenschat te
vergroten en te stimuleren. Het allerleukste is om de dieren na te doen,
in geluiden maar ook bewegingen. Op dinsdag en vrijdagochtend hebben we
dieren yoga om zo de dag mee te beginnen. De peuters bewegen als een dolfijn
of een gorilla, en als een hagedis. Ademhalen is ook erg belangrijk, rustig
luisteren naar klanken of juist alles wakker schudden. We leren over een kip en
zijn eieren. Daar hoort natuurlijk een gekookt ei en een gebakken ei bij. Maar je
kunt er ook pannenkoeken van maken. We ruiken, we voelen en we proeven.
Dan is het alweer bijna lente en dan gaan we zaaien. We leren hier alles over de groei en bloei van planten en
bloemen. De groep veranderd steeds meer in een moestuintje met een bloemenwinkel erbij. We maken ook
tussendoor bloemen met verf, en ook rupsje nooit genoeg komt op bezoek. Als verrassing komen er eitjes en
rupsen die uiteindelijk een mooie vlinder worden. Zo kunnen we de groei volgen.
We maken tussendoor wandelingen naar het bos om daar te kijken wat er groeit en
bloeit. Zo gaat het thema over naar “lente” De groep groeit en bloeit mee.

Groep 1-2-3:
Thema 'Huis en thuis' voor groep 1-2-3
De kinderen in groep 1-2-3 zijn druk met het IPC-thema 'Huis en thuis'. Van
alle ouders hebben we een foto ontvangen van de voorkant van het huis en
momenteel zijn we de foto's aan het bekijken en vergelijken. We proberen
hier veel taal en nieuwe woorden aan te koppelen. Denk hierbij aan
woorden zoals het dakkapel, het dakraam, het kozijn, de garage, de
regenpijp en de dakgoot. Met deze woorden en de foto's maken de kinderen diverse taken. De
kinderen van groep 1 en 2 kleuren het huis in, tekenen het huis af en maken er een puzzel van. De
kinderen van groep 3 schrijven de woorden rondom hun huis. Met deze foto's en woorden gaan
we de komende week nog veel meer doen...
Schoolfruit in groep 1-2-3
Wisten jullie dat de kinderen in groep 1-2-3 echte sinaasappelmonsters zijn? De sinaasappels
worden door een aantal ouders heel fijn in stukjes gesneden en daar weten de kinderen van groep 1-2-3 wel
raad mee. Al het vruchtvlees wordt opgegeten en binnen een mum van tijd is de bak dan ook leeg. Zijn er al
papa's en mama's die ook sinaasappels in huis moesten halen?
We zijn echte fruitproevers momenteel! De stukjes meloen en appels van vorige week waren erg lekker, maar
ook de rettich van de week ervoor hebben we allemaal geprobeerd!

Groep 4-5
IPC
Wij zijn druk bezig met ons IPC thema 'ontdekkingsreizigers en
avonturiers'. Zo hebben wij kennis gemaakt met landkaarten en ontdekt
hoe we in Google Earth de Rips kunnen opzoeken, ons eigen huis
zelfs! Maar ook vakantielanden, steden en pretparken. We zijn ons aan
het verdiepen in de ontdekkingsreizigers van vroeger. Dit hebben we
gedaan door vragen te beantwoorden over ontdekkingsreizigers en
hebben daarna een mindmap gemaakt.
De komende weken gaan wij ons nog verder verdiepen in dit thema zodat
we onze eigen themadozen compleet kunnen maken.

Rekenen
Ook oefenen wij heel goed de tafels en klokkijken. Wekelijks worden deze getoetst. We doen hier erg ons best
voor want we willen natuurlijk wel de Klokkenluider of Tafelkoning worden! Blijf thuis ook oefenen!
Gymmen
Iedere dinsdag gymmen we weer in de gymzaal. Het zou fijn zijn als iedereen, op deze dag, zijn/haar
gymschoenen meebrengt.

Groep 6
Kangoeroewedstrijd
Op vrijdag 19 maart hebben de kinderen van groep 6 meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een
jaarlijkse wiskundewedstrijd voor kinderen van alle leeftijden.
In voorgaande schooljaren hebben diverse groepen van onze school al meerdere malen
deelgenomen aan deze wedstrijd.
De kinderen van groep 6 kregen 50 minuten om, in tweetallen, 24 pittige wiskundevraagstukken op
te lossen.
De antwoordbladen werden daarna verzonden naar de organisatie van de wiskundewedstrijd.
Begin mei verwachten we te horen of we dit schooljaar in de prijzen zijn gevallen met onze groep.
I.P.C. ontdekkingsreizigers en avonturiers - kunstopdracht
Het ziet er héél gezellig uit in groep 6 op dit moment.
Ieder tafelgroepje is namelijk versierd met een gezellig plantje.
In de tijd van de grote ontdekkingsreizen waren er nog geen fotocamera’s en moesten
nieuwe planten en dieren die werden ontdekt zo gedetailleerd mogelijk na worden
getekend.
De kinderen van groep 6 gaan dat deze week oefenen door het plantje wat op hun tafel
staat zo precies mogelijk na te tekenen. Daarbij mogen ze verschillende tekenmaterialen
gebruiken. Het doel is, dat ze het best geschikte materiaal leren kiezen voor het
uitvoeren van deze tekenopdracht.
Voor de plantjes is na deze week ook al een mooie bestemming gevonden. Die worden
dan namelijk door de kinderen van het kinderdagverblijf geplant in bloembakken,
waarna zij de plantjes goed zullen gaan verzorgen.

Groep 7-8
IPC
In groep 7-8 zijn we bij IPC gestart met een nieuw thema genaamd de wijde wereld. We hebben al onderzoek
gedaan naar de herkomst van producten die wij eten. Daarbij hebben we een mooie uitspraak gevonden van
Martin Luther King: ‘Nog voor je ’s ochtends ontbeten hebt, heb je al met de halve wereld te maken gehad.’
Ook hebben we ons verdiept in de import en export van Nederland. Daarna zijn we aan de slag gegaan met
geschiedenis. We hebben onderzoek gedaan naar de handel van bijvoorbeeld de Romeinen, Maya’s en de
Noormannen. Bij geschiedenis taak 2 hebben de kinderen een interactieve tijdlijn gemaakt over de
handelsgeschiedenis van Nederland. Ze zijn erg enthousiast aan de slag gegaan met het maken van hun eigen
prezi.
Voorleeswedstrijd
Dit jaar was het een bijzondere voorleeswedstrijd i.v.m. de coronamaatregelen. In december hebben we de
voorrondes gehouden in de klas. Daar kwamen drie schoolfinalisten uit voort. Deze drie kinderen hebben nog
eens voorgelezen in de klas. Dit hebben we gefilmd, zodat alle juffen en meesters mee
konden stemmen. Na deze ronde was Elke de voorleeskampioen geworden van de
Klimboom. Zij mocht door naar de volgende ronde. Deze ronde was volledig digitaal. Alle
kandidaten van de gemeente Gemert-Bakel hadden een filmpje opgenomen. De finale
hebben we in de klas gevolgd via het digibord. Het was echt heel spannend, maar Elke is
helaas niet door naar de volgende ronde. Ze heeft het super goed gedaan!

Diverse berichten:
Bericht van de Werkgroep Gezinsvieringen
Beste allemaal,
We kunnen helaas nog geen gezinsviering aankondigen voor in de kerk. Toch willen we van deze gelegenheid
gebruik maken om iedereen een heel vrolijk en zalig Paasfeest te wensen!!!
Graag tot ziens!
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen, Toni, Daniëlle en Colinda

Bericht van het Oranje Comité

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 16 april digitaal binnen zijn.

Agenda
Ma 22 febr. t/m vrij 26 febr.
Vrijdag 2 april
Zo 4 april en Ma 5 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april

Kinkweek
StudieDAG
Pasen
Eindtoets groep 8
Koningsspelen

Dinsdag 27 april

Koningsdag

