Nr. 11 – 24 juni ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via
Ouderportaal.

Van de teamleider:
Rief de Groot is geboren
Op 17 juni zijn Marlous en Nico de trotse ouders geworden van zoon Rief.
Rief is geboren om 15.44 uur en weegt 4050 gram.
Wat een geweldig nieuws en wat fijn dat alles goed gegaan is.
Wij wensen Rief en zijn ouders heel veel geluk samen.
Laatste loodjes
Langzaam aan naderen we het einde van het schooljaar, de zomer heeft zijn intrede
gedaan. Ondertussen wordt er op de Klimboom hard gewerkt om het schooljaar
naar een goed einde te brengen en zijn de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar alweer begonnen.
In overleg wordt er nog gekeken naar de verschillende activiteiten die nog in de planning staan en in welke
vorm we die uitvoeren binnen de coronamaatregelen die op dit moment gelden. We zullen u zo spoedig
mogelijk daarover via het ouderportaal informeren.
Nieuwe collega’s
De laatste periode van dit schooljaar hebben we er nog 2 nieuwe collega’s bijgekregen.
Juf Lizan Kerkhof, zij staat op donderdag in groep 6. En Meester Jelle van Houtum, hij is de
onderwijsondersteuner in verschillende groepen. Zij stellen zichzelf even aan u voor.
Hai allemaal,
Mijn naam is Lizan Kerkhof, ik ben 22 jaar oud en woon in Nistelrode. Sinds kort ben ik
afgestudeerd aan de pabo. Ik sta op de donderdagen in groep 6. Ik heb er erg veel zin om
op de Klimboom te beginnen en de kinderen & collega’s te leren kennen! In mijn vrije tijd
speel ik korfbal en doe ik graag leuke dingen met vriendinnen.
Groetjes, Lizan

Hallo allemaal,
Mijn naam is Jelle van Houtum. Ik ben 20 jaar oud en kom uit Boekel. Mijn hobby’s zijn voetballen,
fitness en afspreken met mijn vrienden. Nu kom ik een tijdje bij jullie op school werken als
onderwijsassistent tot aan de zomervakantie. Ik kijk hier erg naar uit en ik hoop jullie ook!

Vakanties & studiedagen schooljaar 21-22
Hieronder de op dit moment bekende studiedagen, vakanties en feestdagen.
Houdt u er rekening mee dat er nog studiedagen aan de lijst zullen worden toegevoegd.
Tijdens vakanties en feestdagen is het peuterwerk ook gesloten.
Tijdens studiedagen gaat het peuterwerk wel gewoon door!

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 04 maart 2022
25 april t/m 06 mei 2022
23 juli t/m 4 september

Feestdagen
2e Paasdag
Koningsdag
2e Pinksterdag

Ma 18 april 2022
Woe 27 april 2022 (valt in de mei vakantie)
Ma 06 juni 2022

Studiedagen

Ma 6 dec 2021
Ma 7 februari 2022
Wo 30 maart 2022
Vrij 22 juli 2022 (tevens start zomervakantie)

Jaarkalender voor ouders
Enkele ouders hebben gevraagd wanneer de jaarkalender voor ouders verschijnt. Hier zit wat vertraging op de
lijn vanwege de afstemming met de kalender van GOO en de clusterkalender van cluster
Bakelaar/Kastanjelaar/Klimboom. Er wordt momenteel hard aan gewerkt!

Tijdschriftenweek
Onze tweede leespromotieweek heeft plaats gevonden en daarin stonden tijdschriften centraal. Alle groepen
hebben een ruim aanbod van verschillende tijdschriften gehad. Er is lekker veel gelezen hierin. Deze week werd
afgesloten door te stemmen op je favoriete tijdschrift. En de winnaar is..... Wild van Freek! Hiervan wordt een
jaarabonnement afgesloten voor de Klimboom waardoor we nog meer kunnen lezen in ons favoriete tijdschrift.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema zand en water
Vanaf vorige week zijn wij begonnen met het thema zand en water. We ontdekken
wat voor zand er allemaal is zoals zandbak zand, vogel zand of potgrond. Wat voor
structuur heeft het zand? En weet je ook toevallig welke kleur het zand heeft? En
waarvoor het wordt gebruikt?

Water staat in dit thema ook centraal, we gaan buiten lekker
kliederen met water. Zandkastelen bouwen, de muren verven
met water. Zo kunnen we nog veel meer bedenken.
Deze paar weken staan er ook verschillende woorden centraal
doormiddel van woordkaartjes die met zand en water te maken
hebben.
MODDERDAG jeeey…
Modderdag komt er ook weer aan, kliederen met water en
zand en dan krijg je modder.
Wij hebben er heel veel zin in, om met zijn allen te kliederen en te spelen met zand en water!

Groep 4-5
MijnRapportfolio
De leerlingen zijn druk aan het oefenen met de tafels en de klokken. Zo zijn er al een aantal Klokkenluider en
Tafelkoning diploma's gehaald. De foto's van de behaalde diploma's staan bij talenten in mijnrapportfolio.
IPC 'Actieve planeet'
Afgelopen week zijn we bezig geweest met de tektonische platen
(aardplaten). De leerlingen hebben deze uitgeknipt en opnieuw als een
puzzel weer opgeplakt. Zo zagen ze waar de breuklijnen precies zijn.
Daarna moesten ze op hun Chromebook via wikikids de 10 meeste
bekende vulkanen ter wereld opzoeken en die weergeven op hun
kaart. Het was lastig om die verschillende kaarten met elkaar te
vergelijken en op de juiste plek te tekenen. Vol enthousiasme werd er
hard gewerkt aan deze opdracht. Super! Uiteindelijk zijn we tot de
conclusie gekomen dat vulkanen vaak liggen op de plek waar ook een
breuklijn is.
Digikeuzebord rekenen
Naast de lessen besteden we nu elke ochtend 30 minuten aandacht aan rekenen door het digikeuzebord in te
zetten. De leerlingen zijn dan d.m.v. spelvorm in groepjes met rekenen bezig.
Huiswerk Lezen
Wij horen van verschillende ouders terug dat het lezen in boekjes de leerlingen nog meer stimuleert. Het is
prima als er een afwisseling is tussen boekjes lezen en FLITS lezen. Dus wanneer er die dag in boekjes is
gelezen, dan kan FLITS lezen voor die dag worden overgeslagen. Hopelijk stimuleert dit de kinderen nog meer
om te blijven lezen en leeskilometers te blijven maken.

Groep 6
Tafelsommen
Tijdens de laatste weken van het schooljaar staan in groep 6 bij rekenen de tafelsommen centraal.
We proberen als groep in 5 minuten zoveel mogelijk tafelsommen te maken.
Op dit moment staat het groepsrecord al op meer dan 2000 tafelsommen in 5 minuten.
We zijn heel benieuwd wat het groepsrecord zal zijn aan het einde van dit schooljaar.
Én hoeveel kinderen het nog gaat lukken om in de laatste weken van het schooljaar hun tafeldiploma te
behalen.

I.P.C. de actieve planeet
De kinderen van groep 6 zijn al een aantal weken bezig met
het I.P.C.-thema: De actieve planeet: Aardbevingen en
vulkanen.
Intussen hebben alle kinderen al een informatietekst
geschreven over een bekende vulkaan, hebben we met een
triltafel verschillende manieren van aardbevingsbestendig
bouwen bekeken, is er een proef gedaan met vloeibare en
taaie lava en hebben de kinderen buiten échte vulkanen
gebouwd met zoutdeeg, die echt konden uitbarsten.
Het thema wordt in juli afgesloten met een
raamtentoonstelling waarbij de kinderen aan hun ouders
kunnen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd.

Groep 7-8
Nacht van groep 7-8
Donderdag 17 juni hebben we met groep 7-8 op school geslapen. De kinderen kwamen om 18:00 op school om
samen te eten. Daarna hebben de kinderen een bonte avond verzorgd met leuke, mooie en grappige
optredens. Omdat Nederland tegen Oostenrijk moest voetballen, hebben we dit ook gekeken. Daarna zijn we
het bos in gegaan om te laser gamen. Na het laser gamen hebben we verstoppertje gespeeld in de school. Het
was een hele geslaagde avond!
De volgende ochtend zijn we gestart met een escaperoom. De kinderen kregen puzzels en raadsels die ze
moesten oplossen, zodat ze de kisten konden openen. Dit is helaas niet gelukt binnen de tijd, maar met wat
extra tijd is het de klas toch gelukt om het slot te openen.
IPC eigen kaarten maken en weerbericht
Bij IPC hebben leerlingen onderzoek gedaan naar diverse kaarten met onderwerpen zoals klimaat,
temperaturen, dieren, uiterlijke kenmerken zoals water, bergen en natuur. Het was een uitdaging om al deze
gegevens in één kaart te verwerken. Maar uiteindelijk is het de kinderen toch gelukt en hebben zij prachtige
kaarten ontworpen.

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 juli digitaal binnen zijn.

Agenda
Maandag 5 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Woensdag 21 juli
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli
Za 24 juli t/m zo 5 sept

Ouderavond terugblik/vooruitkijken
Studiemiddag (kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
Doorschuifochtend
Gala groep 8
Laatste schooldag
StudieDAG
Zomervakantie

