Nr. 10 – 27 mei ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider:
Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne meivakantie. Nu deze achter de
rug is zijn we in de laatste periode van het schooljaar aangekomen. We hebben nog 8 weken te
gaan waarin nog veel te gebeuren staat. Het kamp, de Olympiade en de Roefeldag voor groep 8
kunnen dit jaar helaas niet doorgaan maar de nacht van groep 7-8 is al gepland en voorbereidingen
voor de musical zijn al in volle gang. De mogelijkheden voor wat betreft het uitvoeren van de musical
zijn nog onzeker. Daarbij is het uitgangspunt dat de dan geldende RIVM richtlijnen gevolgd moeten
kunnen worden. Wij gaan er alles aan doen om er een mooie tijd van te maken.
Fysieke gesprekken met ouders en leerkrachten
In deze coronatijd zijn we gebonden aan allerlei
maatregelen die fysiek afspraken tussen ouders en
leerkrachten of pedagogisch medewerkers moeilijk
maken. Vanuit GOO is er de afspraak dat fysieke
afspraken mogelijk zijn wanneer het primaire proces
van het kind in het gedrang komt. Vaak wordt er dan
door de leerkracht of de pedagogisch medewerker
contact opgenomen met de ouders en wordt er een
afspraak gepland. Echter we kunnen het ons ook
heel goed voorstellen er vanuit ouders behoefte is
aan een fysiek gesprek. Laat het ons weten door
telefonisch of via mail contact op te nemen met de
leerkracht of een van de pedagogisch medewerkers.
Er kan dan in onderling overleg een fysieke afspraak
gemaakt worden.

Vertrek Meester Gijs
Meester Gijs heeft de afgelopen 2 jaar als onderwijsondersteuner en als vervanger voor het verlof van meester
Harrie veel voor de Klimboom betekend. Net voor de mei vakantie heeft meester Gijs ons laten weten dat hij
een nieuwe uitdaging bij een andere werkgever gevonden heeft en ons dus gaat verlaten. Dat vinden wij heel
jammer maar wij wensen meester Gijs heel veel succes in zijn nieuwe baan. Op maandag 31 mei zal meester
Gijs voor het laatst op de Klimboom zijn.
Aanmelding VSO/BSO
Wanneer je je kind in gaat schrijven voor de basisschool, kun je ook gebruik maken van buitenschoolse opvang
(BSO). Dit is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze opvang sluit aan op de schooltijden van jouw kind.
Wanneer je hier gebruik van wilt maken is het belangrijk dat je je tijdig inschrijft voor de BSO. Op de site van
GOO (www.stichtinggoo.nl) is alle informatie te vinden die je nodig hebt. Ook kun je je hier digitaal aanmelden.
Natuurlijk kun je ook altijd vragen stellen aan een van de teamleiders of een van de pedagogisch medewerkers.
Nieuw: PeuterBieb Online
Een koffer vol verhaaltjes
Bibliotheek De Lage Beemden gaat op vrijdag 4 juni van start met PeuterBieb Online. PeuterBieb is een online
feestje met een mooi verhaaltje, een leuke interactie en natuurlijk muziek. PeuterBieb Online vindt plaats op
vrijdag 4 en 18 juni, 2, 16 en 30 juli en 13 augustus om 10.15 uur live via Zoom. Kom ook luisteren naar de
verhaaltjes uit de koffer. Niet in de bibliotheek, maar gewoon bij jou thuis in de woonkamer. Peuters, ouders

en opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en de sociale
vaardigheden van kinderen. En voorlezen is vooral leuk en gezellig!
Meedoen aan PeuterBieb Online kan via Zoom. De link naar Zoom en de uitleg zijn te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Groep 1-2-3
Nieuwe collega’s
In het Sprokkelblad van april hebben wij laten weten dat juf Marlous met zwangerschapsverlof is.
Vanaf 17 mei hebben juf Marly en juf Daisy het stokje van juf Marlous overgenomen. Zij stellen zich
even voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marly Morssink. Ik ben 22 jaar oud en woon in Gemert. Vorig jaar
ben ik afgestudeerd aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Vanaf de mei 2020
ben ik werkzaam bij stichting GOO. Ik ben vorig jaar begonnen in groep 4 en heb
dit jaar vanaf de herfstvakantie full time groep 8 gedraaid op KC De Samenstroom
in Gemert. Op maandag en dinsdag blijf ik werkzaam in deze groep 8, maar op
woensdag, donderdag en vrijdag zal ik tot aan het eind van dit schooljaar Marlous
gaan vervangen in groep 1-2-3. Ik heb er ontzettend veel zin in en vind het een
enorm gave en leuke uitdaging die ik graag vol moed en passie aan wil gaan. Ik
ben erg flexibel en sta altijd open voor nieuwe ideeën, dus mochten er initiatieven
vanuit collega's en ouders komen, dan zijn deze altijd welkom.
Naast hard werken houd ik ook van flink sporten. Ik ben (normaal gesproken) toch
wel 6 keer per week te vinden in de sportschool. Ik vind het heerlijk om mijn
grenzen te verleggen en tijdens het sporten kan ik lekker mijn hoofd leeg
maken. Wanneer ik niet aan het werk ben of in de sportschool zit, investeer ik graag
tijd in mijn sociale contacten. Ik vind het erg fijn om eens gezellig een hapje te gaan eten of leuke spellen te
spelen met mijn vrienden/vriendinnen en mijn familie. Ik heb ontzettend veel zin in de vervanging en we gaan
er samen voor zorgen dat het een fijne periode wordt.
Groet, Marly Morssink
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag wil ik mezelf even voorstellen, aangezien jullie mijn naam de
komende tijd wat vaker voorbij zien komen. Mijn naam is Daisy Reijnen, ik
ben 21 jaar oud en woonachtig in Boxmeer. Afgelopen maart heb ik mijn
afstudeerstage succesvol mogen afronden. Dat houdt in dat ik nu lekker

aan de slag kan als juf. Zoals jullie weten is juf Marlous met zwangerschapsverlof. Ik vervang de groep op
maandag en dinsdag. Ik heb er onwijs veel zin in om in groep 1-2-3 aan de slag te gaan en ik hoop dat de
kinderen veel van mij mogen leren, maar dat ik ook nog veel dingen van hen mag leren. Normaal gesproken
mag je bij mij altijd binnen lopen voor vragen of een praatje, maar door de corona omstandigheden wordt dat
nu wat lastiger.
Met vriendelijke groet,
Daisy Reijnen

Groep 4-5
Taal
De woorden van het thema taal geheimen hebben we geoefend
d.m.v. Kahoot. Kahoot werkt met multiple choice quizzen
genaamd Kahoots. De leerlingen kunnen dan op hun eigen
chromebook mee doen met de quiz op het bord. Een leuke
manier op de woorden van taal nog eens te oefenen.

IPC
Afgelopen dinsdag zijn wij gestart met het IPC thema 'De actieve planeet'. De kinderen brachten een doos mee
maar wisten niet wat ze er mee moesten gaan doen. Ons startpunt was het maken van een
seismograaf! Hiermee worden trillingen in de aarde gemeten. Natuurlijk hebben we deze ook uitgeprobeerd.
Vanuit dit startpunt gaan we verder met het thema en gaan we ons meer verdiepen in de aarde, vulkanen,
aardbevingen en meer.
Klokkenluider
Deze week hebben we de eerste 'klokkenluider' van de klas gehad. Diegene heeft een mooi diploma gekregen
en mocht letterlijk de klok luiden. Iedereen komt steeds dichterbij om ook 'klokkenluider' te worden. De
meeste leerlingen zijn nu bezig met de minuten op de klok. Onlangs is hierover ook een ouderportaal bericht
verschenen.
Gym
We gymmen weer in de gymzaal. Het is fijn als alle leerlingen op dinsdag en donderdag
gymschoenen bij zich hebben.
Huiswerk
We zijn weer begonnen met huiswerk. De leerlingen krijgen elke week huiswerk. De ene week is dit FLITS de
andere week is dit rekenen. Op donderdag moet het huiswerk worden ingeleverd en op vrijdag krijgen ze
nieuw huiswerk mee.

Groep 6
Start I.P.C.-thema De Actieve Planeet
Op dinsdagmiddag 25 mei is in groep 6 het laatste I.P.C.-thema van dit schooljaar van start gegaan: De actieve
planeet – Aardbevingen en vulkanen.
De kinderen gaan de komende week vanuit allerlei vakgebieden aan de slag met dit thema.
Bij het startpunt was professor Aart Beving te gast in onze klas.
Samen met de kinderen heeft hij seismografen gemaakt waarmee aardbevingen gemeten kunnen worden.
Uitslag Wiskundewedstrijd
Op woensdag 19 mei hebben de kinderen de uitslag van de wiskundewedstrijd te horen gekregen waaraan
groep 6 in maart heeft deelgenomen.
Groep 6 heeft het ook dit schooljaar weer erg goed gedaan. Ze hebben diverse prijzen voor de klas
in de wacht kunnen slepen, zoals een aantal rekenspellen die we in gaan zetten bij de
digikeuzeborden rekenen.
Ook was er voor ieder kind een leuk spel: XOXO2 en een potlood wat ze in de tuin kunnen planten
om ze te bedanken voor de deelname aan de wedstrijd.

Voor de 2 beste duo’s in de klas was er ook nog een extra prijsje.

Groep 7-8
Musical
De musical is opgestart. Alle kinderen hebben een rol en zijn al druk bezig met het leren van hun tekst. Vanaf
begin juni gaan we starten met repeteren, zodat we de musical eind juli kunnen opvoeren. N.a.v. de
coronamaatregelen kunnen we t.z.t. bekijken hoeveel mensen er in de zaal mogen kijken naar de musical.
IPC
Dinsdag zijn we gestart met het nieuwe thema genaamd Weer en Klimaat. De
kinderen hebben geluisterd naar een verhaal over een man die op expeditie ging naar
Antarctica. Ze moesten een reddingsplan maken, omdat de mensen daar vast zaten
en weinig eten en brandstof hadden. Tijdens dit thema gaan we werken aan diverse
onderwerpen zoals het weerbericht, het voorspellen van het weer en de invloed van
de mens op het klimaat.

Diverse berichten:
Bericht van de oudervereniging
Beste Ouders,
Voor het schooljaar 2020/2021 waren we ingeloot om 20 weken lang schoolfruit te ontvangen. Helaas zijn we
alweer aan het einde van deze 20 weken gekomen. Vanaf 7 juni mag iedereen weer zijn of haar eigen fruit mee
naar school nemen.
Bij deze willen we graag de ouders bedanken die mee hebben geholpen om het fruit te
wassen, te verdelen en te snijden: BEDANKT!
En wie weet mogen we volgend schooljaar weer meedoen.
Groeten,
Oudervereniging KC de Klimboom

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Kindervakantiewerk De Rips;

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 18 juni digitaal binnen zijn.

Agenda
17 & 18 juni De nacht van 7/8

