Nr. 9 – 29 april ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider
BSO weer open!
Wij zijn erg blij dat de BSO weer open is en vinden het heel fijn dat we alle kinderen weer welkom kunnen
heten. De BSO is voor veel kinderen een fijn moment om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen en te
kunnen ontspannen. Natuurlijk moeten we nog steeds aan de maatregelen denken.
Wat betekent dit nu voor de BSO?
Bij het openen van de BSO gelden nieuwe regels vanuit de Rijksoverheid.
Bij een eventuele besmetting binnen een ‘bubbel’ moet de hele ‘bubbel’
in quarantaine. Deze quarantaine duurt 10 dagen. Kinderen kunnen zich
na 5 dagen laten testen. Dit is vrijwillig. Als de test negatief is, mogen ze
uit quarantaine en weer naar de BSO komen. Kinderen die zich liever niet
laten testen mogen na 10 dagen weer naar de BSO als zij geen klachten
hebben. Indien zich onverhoopt een besmetting voordoet, informeren wij
u natuurlijk direct. De beslisboom geeft aan wanneer een kind wel/niet
kan komen bij een neusverkoudheid.

Zwangerschapsverlof Juf. Marlous
Zoals u misschien gezien, of wellicht gehoord heeft verwacht juf.
Marlous half juni haar eerste kindje. Hoe bijzonder en mooi is dat!
Na de meivakantie gaat juf Marlous dan ook met
zwangerschapsverlof. EEN HEEL FIJN VERLOF JUF MARLOUS!!
Dit betekent dat we na de meivakantie twee andere juffen in groep
1-2-3 hebben. Met ingang van 19 mei komen Daisy Reijnen
(maandag en dinsdag) en Marly Morssink ( wo-do-vr) het
zwangerschapsverlof van Marlous invullen.
Wij heten juf Daisy en juf Marly van harte welkom op de Klimboom.

Vervanging groepen
De afgelopen periode ervaren wij dagelijks de landelijke problematiek rondom het bemensen van alle groepen
binnen ons kindercentrum. Er is sprake van hoog verzuim, vanwege de Corona-maatregelen en de druk op de
stichting brede vervangingspool is enorm. We hebben dan ook al meerdere keren meegemaakt dat er vanuit de
pool geen invallers beschikbaar zijn. Tot nu toe hebben we dit steeds, met kunst en vliegwerk, intern kunnen
oplossen en vanzelfsprekend zullen wij elke dag weer alles in het werk stellen om alle groepen naar ons
kindcentrum te laten komen. Echter, zien we helaas ook dat we hierbij aan de grenzen van ons kunnen zitten
en dit kan betekenen dat we dit op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen krijgen en groepen niet
kunnen opvangen. Wij vragen u daarom Ouderportaal dagelijks goed in de gaten te houden, wat betreft onze

berichtgeving en de meldingsfunctie van de berichten in te schakelen. Als wij een groep niet kunnen opvangen,
zullen we dat via het Ouderportaal met u communiceren, waarbij wij kost wat kost willen voorkomen dat u ’s
morgensvroeg voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij zullen dan ook alles doen wat binnen onze
macht ligt om de groepen op dezelfde dag op te vangen. Tot slot vragen wij u hierbij om begrip, wanneer het
voorkomt dat uw kind vertelt dat er een vervanger in de groep was en u dit (nog) niet van ons gehoord hebt. U
zult begrijpen dat onze prioriteit ligt bij het bemensen van de groepen.

Verkiezingen Kindcentrumraad
Algemene informatie
Aan de Klimboom is een KC-raad verbonden. Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kunnen
personeel en ouders meepraten en beslissen over het beleid op school.
De Klimboom heeft een KC-raad met oudervertegenwoordiging (drie ouders vertegenwoordigen de ouders) en
personeelsvertegenwoordiging (drie personeelsleden vertegenwoordigen het team).
De KC-raad heeft de taak om het schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies
uit te brengen bij besluiten, die de schooldirectie neemt. De KC-raad komt gemiddeld zes keer per schooljaar
bijeen. Op deze bijeenkomsten worden allerlei beleidszaken besproken en vastgesteld (formatieplan,
schoolgids, vakantierooster e.d.).
De KC-raad bestaat uit:
Janneke Geurts van Kessel
Yvonne Veenhof
Marlous van Schijndel
Mariëlle Nooijen
Inge van de Heuvel
(vacature)

Oudergeleding onderwijs
Personeelsgeleding onderwijs
Personeelsgeleding onderwijs
Personeelsgeleding opvang
Oudergeleding onderwijs
Oudergeleding opvang

Voorzitter
Contactpersoon GOO-raad
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Verkiezingen:
Voor de KC-raad zijn Janneke Geurts van Kessel en Inge van de Heuvel aftredend en niet herkiesbaar. Daarnaast
is er nog een vacature voor de oudergeleding opvang. Wij dragen de volgende kandidaten voor:
•
•

Lizzy Mahler (ouder van Juul uit groep 3 en Youp uit groep 1)
Frans Ploegmakers (ouder van Zoë uit groep 4 en Anne uit groep 1)

Deze ouders stellen zich verkiesbaar voor de oudergeleding onderwijs van de KCR. Daarnaast zijn wij in gesprek
met een ouder van de opvang die wellicht interesse heeft om toe te treden als oudergeleding opvang van de
KCR. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor 11 juni a.s. bij Yvonne Veenhof
yvonne.veenhof@stichtinggoo.nl

Kwink
Maandag 17 mei gaan wij starten met de KWINK week. Deze wordt geopend in de eigen klas. We zullen in de
week van 17 t/m 21 mei werken aan het oké-ojee laatje en ik ben goed zoals ik ben.
Vanwege de coronamaatregelen zal de afsluiting helaas weer zonder ouders plaatsvinden.

Oké-ojee gedachte. Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat
denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’
gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen
met jezelf en naar Oké te krijgen?

100%. Ik ben goed zoals ik ben. Gewoon… omdat ik er ben! 100% gaat over accepteren van
jezelf met je ‘plussen’ en ‘minnen’ en van daar uit werken aan jezelf.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Sinds een paar weken zijn we bezig met het thema groeien en bloeien.
Doordat we met dit thema bezig zijn hebben wij rupsjes en kuikens op de groep. In het
begin hadden we kuikeneieren en inmiddels zijn er 8 kuikens
uitgekomen. De kinderen kunnen samen met alle kuikentjes spelen en
knuffelen. We merken dat alle kinderen dit helemaal geweldig vinden
en daar genieten wij ook zo van.
De bak met rupsen bestond eerst uit een schaaltje met eitjes, cocons
en rupsen. Vanaf deze week zijn er alweer een paar vlinders
uitgekomen en zijn de rupsen flink aan het groeien.
Doordat we deze dieren op de groep hebben zijn we bewust bezig met
de groei van dieren. Kinderen leren nu het proces van kuiken ei naar
kuiken/ kip.
Maar ook het proces van eitje, rups, cocon en vlinder.
We gaan natuurlijk nog even genieten van alle diertjes om
ons heen!

Groep 1-2-3:
De muizenhuizen van groep 1-2-3
Na een aantal weken gewerkt te hebben rond de buitenkant van het huis, zijn de kinderen van groep 1-2-3 de
laatste weken bezig met de binnenkant van het huis. We bekijken de foto's van de kinderen van de
woonkamers, keukens en slaapkamers thuis en vergelijken deze met elkaar. Daarnaast zijn alle kinderen
begonnen met het maken van een eigen muizenhuis. Een schoendoos met daarin een kleine kamer die groot
genoeg is voor muizen. De kinderen maken in hun muizenhuis ramen, tafels, schilderijen, lampen en nog veel
meer. Hier een aantal foto's van het werk aan de muizenhuizen, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar!

Duolezen in groep 3
De kinderen van groep 3 hebben al hele mooie stappen gemaakt met het leren lezen. Ze kunnen nu al echte
verhalen lezen en dat zorgt ervoor dat de kinderen ook in tweetallen een boek kunnen lezen. De kinderen van
groep 3 zijn ingedeeld met een maatje en lezen elke week samen uit een boek. Om en om lezen ze een stukje
en hierbij leren ze van en met elkaar! Ze lezen met elkaar mee en wijzen elkaar op gemaakte fouten. Samen in
een verhaal duiken is echt genieten en daarom hebben we nu al zin in de volgende keer.

Groep 4-5
IPC
De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan het IPC thema ‘Ontdekkingsreizigers en avonturiers’. We
hebben een presentatiedoos voorbereid om thuis te presenteren. Er is flink geoefend en we zien de eerste
beoordelingsformulieren die ingevuld zijn door ouders (opa/oma's enz.) al terug komen op school. We vinden
het erg leuk om te zien hoe het thuis is gegaan. Door deze manier van presenteren kunnen we toch aan ouders
enz. laten zien wat we dit thema hebben geleerd.
Gym
Na de vakantie gaan we weer gymmen in de gymzaal. Het is dan fijn als de kinderen op dinsdag en donderdag
gymkleding en schoenen bij zich hebben.

Klokkenluider
In de klas zijn we druk bezig met het oefenen van het klokkijken voor de Klokkenluider (analoog en
digitaal)
Inmiddels is er instructie gegeven over minuten (analoog). In onderstaand filmpje wordt het nogmaals
uitgelegd:
- https://www.rekenen-oefenen.nl/videos/klokkijken/analoge-klok/algemeen/analoog-klokkijken-minuten
Hieronder kunnen de leerlingen ook oefenen met zowel de minuten als de andere onderdelen van de klok
(analoog en digitaal):
- https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/analoge-klok
- https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/digitale-klok
Klokkijken leer je vooral door veel te doen (herhalen). Wellicht is het ook mogelijk om hier thuis af en toe wat
aandacht aan te besteden. Maandag na de vakantie hebben we weer een toetsmoment en willen we kijken hoe
het bij iedereen gaat.

Huiswerk
Deze week geen huiswerk wegens vakantie, maar blijf de klok en de tafels oefenen.

Groep 6
Rekenlab coderen.
In de laatste week voor de meivakantie zijn de kinderen van
groep 6 bij de methode pluspunt bezig
met een rekenlab. Het onderwerp van het rekenlab is:
coderen.
Op maandag 26 april zijn de kinderen begonnen met het
zoeken naar codes, die ze overal tegen
kunnen komen: op de achterzijde van het digibord, op kaften
van boeken, nummerplaten van auto’s,
etc..
Deze week gaan de kinderen leren hoe coderingen in elkaar
zitten en waarom ze worden gebruikt.
Ook gaan ze leren hoe je zelf voorwerpen codeert.
Presentaties I.P.C.
De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan
presentatiedozen bij het I.P.C.-thema:
ontdekkingsreizigers en avonturiers. In plaats van ouders
uitnodigen op school, om naar de leerwand
te komen kijken, brengen de kinderen de leerwand van dit
thema nu mee naar huis, door hun eigen
werk te presenteren aan hun ouders. Deze presentaties worden thuis door de kinderen gehouden in
de laatste week voor de meivakantie.
De eerste beoordelingen van de inmiddels ervaren thuisleerkrachten zijn al doorgegeven aan school.
Het ziet er naar uit dat alle leerlingen een mooi eindresultaat neer gaan zetten bij dit thema.
Lentekriebels
Ook in groep 6 is de week van de Lentekriebels begonnen.
De onderwerpen die in groep 6 dit schooljaar voorbij komen tijdens deze week zijn:
• Bloos je van bloot (over situaties waarbij kinderen gedrag omtrent bloot zijn normaal/niet normaal
vinden)
• De geslachtsdelen (Over veranderingen bij jongens en meisjes in de puberteit)
• Het ontstaan en de geboorte van een baby

De week van de Lentekriebels in groep 6 is van maandag 26 april tot vrijdag 30 april.

Groep 7-8
Vorige week hebben we het IPC thema de wijde wereld afgesloten met een zelfgemaakte quiz. Ieder groepje
had vragen gemaakt die aansloten bij een taak de we uitgevoerd hadden. De laatste dag hebben alle kinderen
de quiz ook ingevuld. Daarna hebben we nog een stukje gekeken van een documentaire over de haven van
Rotterdam.
Maandag zijn we gestart met een rekenlab. Dit is de eerste keer dit
schooljaar dat we aan een rekenlab werken. Het thema heet sinds
jaar en dag. We hebben gekeken naar diverse kalenders: de
Gregoriaanse kalender (die gebruiken wij), de Islamitische kalender en
de wereldkalender. We hebben geleerd dat de diverse kalenders
gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de zon of de maan.
Daarna hebben de kinderen zelf een kalender gemaakt. Ze kregen één
eis mee: de kalender moet 1 jaar duren. Verder mogen ze zelf bepalen
hoeveel uren/dagen/weken/maanden er in hun kalander voor komen.

Diverse 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 21 mei digitaal binnen zijn.

