Nr. 5 – 23 dec. ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider en clusterdirecteur:
Terugblik op 2021 en vooruitzicht naar 2022
Een jaar is weer voorbij. Graag blikken we met je terug op afgelopen jaar, maar kijken we ook
graag vooruit naar het nieuwe jaar. Ondanks dat we het jaar weer moeten afsluiten met een
lockdown, herpakken we onszelf en gaan weer door. Dat is veerkracht. Jezelf blijven verbinden
in het nu, geeft je ook weer de kracht voor morgen. Dat doen we als team, maar ook jij als
ouder en onze kinderen op het kindcentrum. Fijn dat we dat samen mogen doen!
Het jaar 2021 was een jaar met betekenisvolle doelen waar we als team met jullie kinderen vanuit ons
ambitieverhaal met lef, nieuwsgierigheid en verbinding aan hebben gewerkt. Een ambitie die we graag
doorzetten in het nieuwe jaar. In ons jaarplan zijn de speerpunten weggezet en daar werken we nauwgezet
aan. Een groot speerpunt voor de komende periode is voor het team, werken met krachtige doelen, het
aanleren van een aanpak, het versterken van geloof in eigen kunnen en afstemming op kindkenmerken. Dit
doen we o.a. aan de hand van observaties in de les, het bekijken van elkaars lessen zodat we beredeneerde
keuzes kunnen maken waardoor leerkrachten hun aanpak verder ontwikkelen.
Het was ook een jaar waarin we afscheid hebben genomen van een collega en helaas heeft pedagogisch
medewerker Linda Gött vorige week aangegeven dat zij ons gaat verlaten. Haar laatste werkdag zal medio
februari 2022 zijn. Een collega is van opvang naar onderwijs gegaan en we hebben nieuwe collega’s mogen
verwelkomen. We zien al langere tijd een dalend leerlingenaantal. We hebben gesprekken met de diverse
geledingen zoals kindcentrumraad, stichting beheer brede school de Rips maar ook met de gemeente GemertBakel waarbij we deze daling bespreekbaar maken. Maar ook om te kijken hoe we een
stijging van het aantal kinderen kunnen realiseren. We staan ook graag klaar voor nieuwe
ouders en bieden ze graag een rondleiding aan zodat zij een goede indruk van ons
kindcentrum krijgen. We willen in het nieuwe schooljaar ook een presentatie gaan geven in
Vredepeel en daarnaast maken we PR via facebook en andere kanalen. Ook nieuwbouw in De
Rips is een belangrijk thema wat we onder aandacht brengen bij de lokale politiek. Voel je vrij
om mee te denken als ouder, mocht je ideeën en suggesties hebben dan weet ons te vinden.
Verder zullen er voor de zomer ook airco’s in ons kindcentrum gerealiseerd zijn en zal ook het
buitenterrein aan de achterkant van het gebouw aangepakt worden.
Voor nu willen we je heerlijke feestdagen vol liefde, glitters en geluk toewensen samen met
je dierbaren. Geniet van en met elkaar en op naar een geweldig nieuwjaar!
Mede namens alle teamleden van kindcentrum de Klimboom
Monique Peeters en Mireille Janssen
Kindcentrumleider en clusterdirecteur

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Wat hebben we met alle kinderen toch
een leuk sinterklaasfeest gehad.
Sinterklaas vond het fijn om een boekje
bij ons voor te lezen. De kinderen van de
dagopvang en peuterwerk hebben ervan
genoten. Ze waren er zelfs een beetje stil
van.
Nu sluiten we alweer bijna het jaar af, wat
is het weer voorbijgevlogen!
Na de kerstvakantie starten we met het
thema Winter. Wat zou het leuk zijn als
het dan ook echt gaat sneeuwen, we gaan
ervoor duimen!
We hebben een week met extra leuke
activiteiten van de IVN met Thema Hartje
Winter. Samen met de BSO gaan we hiermee aan de slag.
Wij wensen alle ouders en kinderen hele fijne feestdagen!

Groep 1-2
De afgelopen dagen zijn we bezig geweest met het thema kerst. Zo ook een leuke nieuwe activiteit in de klas:
de BeeBot! Met deze bij leren de kinderen het besturen van deze robot. Welke stappen moet ik/de robot
zetten om bij een bepaalde (kerst)afbeelding te komen? Verder hebben we in mooie kerstkaarten gemaakt en
in de huisplaats hebben de kinderen gezorgd voor een mooi kerstdiner. Helaas zijn we onze laatste week voor
de kerstvakantie in quarantaine, maar we gaan het jaar nog samen afsluiten door middel van een online
kerstbingo!

Groep 3-4-5
IPC-thema 'Jong en oud'
Helaas is het IPC-thema Jong en oud iets eerder afgelopen dan gepland. Een aantal activiteiten zijn hierdoor
niet doorgegaan. Toch hebben we een leerzaam thema gehad. De laatste weken zijn we druk bezig geweest
met het vak geschiedenis. We zijn gaan kijken naar diverse uitvinden van de afgelopen jaren. In tweetallen
hebben de kinderen een tekst over hun uitvinding gelezen, vervolgens zijn ze plaatjes op internet gaan zoeken
en daarna hebben ze van al deze informatie een poster gemaakt. Tenslotte zijn de posters aan elkaar
gepresenteerd en hebben we ze op de tijdlijn gehangen. Hierdoor konden we goed zien welke uitvinden er
eerst gedaan zijn en welke pas later.

Thuisonderwijs groep 3-4-5
Vorige week zijn de kinderen van groep 3-4-5 thuis aan het werk geweest omdat de hele groep in quarantaine
moest. Wat een harde werkers in groep 3-4-5 zeg! Elke dag waren er 3 online momenten voor de kinderen. Op
dat moment krijgen ze een instructie van rekenen, spelling of lezen. Tussen die online momenten door zijn de
kinderen zelf aan het werk geweest in hun werkboeken. Complimenten aan alle kinderen én ouders voor de
periode thuis!

Groep 6-7-8
Surprise
Vrijdag 3 december hebben we in groep 6-7 en groep 7-8 de surprise
gehouden. De kinderen hadden iets geknutseld, een gedicht geschreven
en een cadeautje gekocht. Donderdagochtend heeft iedereen zijn of haar
surprise
afgegeven op school, zodat wij deze tentoon konden stellen op de
tribunetrap. Vrijdagochtend was het dan eindelijk zo ver. Helaas konden
een paar leerlingen niet fysiek aanwezig zijn, daarvoor hadden we een
liveverbinding gemaakt met thuis. Alle kinderen konden vanuit thuis mee
kijken en luisteren. Het was een geslaagde ochtend.
Project Helden
Juf Wieke heeft in groep 7-8 een project opgezet genaamd helden. In dit project moesten de kinderen een held
kiezen. Ze moesten beschrijven wie het was en wat de heldendaad was. Daarna hebben ze hun held mogen
knutselen. Vervolgens hebben ze een ode geschreven over hun held. In een ode beschrijf je wat voor een
heldendaad iemand heeft gedaan en dit doe je met alleen maar lovende woorden. Uiteindelijk hebben de
kinderen hun ode opgenomen waardoor het een prachtig fragment is geworden.
Voorleeswedstrijd
Eind november zijn we gestart met de eerste ronde van de voorleeswedstrijd. Acht kinderen uit groep 8
hadden zich opgegeven. De kinderen van groep 6-7-8 zaten het publiek. Uit deze ronde kwamen 4 finalisten.
De finale vond plaats op de tribunetrap met groep 3 t/m 8 in het publiek. De finalisten hadden erg goed
gelezen, maar er kan er maar een de winnaar zijn en dat is Daniaya. Zij mag in januari meedoen met de
volgende ronde. In deze ronde doen alle basisscholen van de gemeente Gemert-Bakel mee. Veel succes
Daniaya!

Van de kindcentrumraad
Op 30 november is er weer vergadering van
de Kindcentrumraad (KCR) geweest, hier kort een update van de

besproken onderwerpen. Tijdens de KCR hebben we elkaar bijgepraat over de stand van zaken op
ons Kindcentrum. Twee punten die we graag willen delen;
• De KCR wil binnenkort een presentatie verzorgen tijdens het dorpsoverleg in Vredepeel. Het
is goed om ons als Kindcentrum ook in Vredepeel te laten zien. Momenteel wordt de presentatie
gemaakt, waarbij we de mensen vanuit drie perspectieven willen laten kennismaken met
ons Kindcentrum; vanuit de ouders, vanuit de kinderen en vanuit het personeel.
• We hebben besproken dat de inzet van vrijwilligers uit de Rips een goede toevoeging kan zijn
voor ons Kindcentrum. Dit kan zorgen voor werkdrukverlichting, maar ook voor nog meer
betrokkenheid vanuit het dorp. Hierbij kijken we verder dan alleen de ouders of grootouders van
kinderen op school. Wellicht zijn er nog andere mensen die iets kunnen betekenen voor
ons kindcentrum.
Je kunt altijd bij een van de leden terecht als er vragen zijn.

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 januari digitaal binnen zijn.

Agenda
Za 25 dec. t/m zo. 9 jan. 2022
Ma 17 januari

Kerstvakantie
KindCentrumRaad

