Nr. 6 – 27 jan. ‘22
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider:
Opvang extra dagdeel open?
Goed nieuws, het aantal geboortes in De Rips stijgt! Op dit moment zijn we dan ook bezig te onderzoeken of
we op de Klimboom op de dagopvang een of meerdere dagdelen extra open kunnen gaan om
tegemoet te komen aan de opvangbehoefte die er wellicht leeft. Samen met de KCR en de
clusterdirecteur zijn we een informatieactiviteit voor nieuwe of toekomstige ouders aan het
voorbereiden. Ook zijn er leuke ideeën voor het houden van speelochtend op de
dagopvang/peuterwerk. In het kader van de leefbaarheid en in het belang van de kinderen en
ouders van de Rips willen wij ons tot het uiterste inspannen om voor zoveel mogelijk ouders en
kinderen de mogelijkheid voor opvang aan te bieden op De Klimboom . Om ook kinderen uit de
Vredepeel de mogelijkheid van opvang te bieden zijn er plannen om een presentatie bij de dorpsraad van
Vredepeel te houden, hier willen we dan de mogelijkheden die er zijn op de Klimboom graag toelichten.
Informeel schrijven
Wellicht hebben jullie gemerkt dat wij informeel zijn in ons schrijven. Als kindcentrum willen wij dicht bij
ouders staan. In ons dagelijks contact spreken we elkaar vaak informeel met je en jij aan en toch is de
communicatie vaak in de u-vorm. Formeel dus. Als Kindcentrum van stichting GOO zien wij dit graag anders en
vinden wij dat de communicatie best een beetje informeler mag. Het gebruik van de je-vorm past beter bij wie
we zijn en bij de manier waarop we willen communiceren. We kennen elkaar en daar past tutoyeren bij. Het is
eigentijds, laagdrempelig en persoonlijk. Jij als ouder staat immers dicht bij ons. We spreken je als ouder dus
niet meer aan met 'u' maar met 'je' en 'jij'.
Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Ik ben al een aantal weken op maandag werkzaam op de Klimboom.
Daarom wil ik graag me even kort voorstellen.
Ik ben Karin van de Kruis. Ik ben 57 jaar. Ik woon in Gemert samen met Jos en wij
hebben twee zonen. Job en Giel.
Ik werk al 34 jaar in het onderwijs. Al die jaren heb ik gewerkt op KC Berglaren met
veel plezier. Maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. De komende periode ga ik op
verschillende scholen werken in verschillende groepen. Op maandag op de
Klimboom, op dinsdag op de Petrus- Dondersschool en op donderdag en vrijdag in
groep 1-2 van de Regenboog. IK heb er heel veel zin in en ik wil er samen met de
kinderen een fantastisch tijd van gaan maken.

Van de Kindcentrumraad:
Hebben jullie al die geboorteborden ook gezien in de Rips? Wat mooi om te zien
dat er zo veel kinderen geboren zijn (of gaan worden)! Dat zijn kinderen die wij
heel graag bij ons op school, op de opvang en op de BSO ontvangen. In de
Kindcentrumraad denken we mee over de promotie van ons Kindcentrum.
Natuurlijk denken we ook aan onze huidige leerlingen. Na twee jaar Corona
wordt het ook tijd om een keer de deuren te open voor de ouders. Er ligt een
mooi plan klaar, dus nu hopen we op snelle versoepelingen.
Maandag 17 januari hebben we een vergadering gehad met de Kindcentrumraad. Naast de promotie van het
Kindcentrum hebben we het ook gehad over de levering van de airco’s, de levering van een nieuw digibord en

de aanleg van een nieuwe tuin voor Peuterwerk en de dagopvang. Mochten we hier iets meer over horen, dan
worden jullie via ouderportaal en/of het sprokkelblad op de hoogte gehouden. We hebben een samenvatting
van de begroting voor 2022 bekeken, deze is toegelicht. Al onze vragen daarover zijn beantwoord.
In het dorpsoverleg willen we laten weten dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die mee willen helpen met
surveilleren en het beheer van de bibliotheek op school. Mocht een van de ouders hier graag mee willen
helpen, dan kun je contact opnemen met Marlous van Schijndel (via marlous.vanschijndel@stichtinggoo.nl).
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd contact opnemen met een van onze leden: Frans
Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen, Mariëlle Nooijen, Yvonne Veenhof of Marlous van
Schijndel.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema Winter
Brrr wat is het koud en dat merken we bij ons op de groep ook. Bij ons op de groep staat een mooie
Iglo waar de kinderen in kunnen zitten, maar vanuit de iglo kunnen ze ook visjes vangen in het water.
Kennis maken met water wat in de vriezer gaat en als ijs eruit komt vinden de kinderen erg interessant
om te zien.
Bij dit thema staan er ook nog allemaal leuke en leerzame activiteiten gepland. Zoals boekjes lezen, een
Eskimo knutselen, in verschillende hoeken spelen en nog veel meer.
Wij hebben er weer zin in om samen met de kinderen een koude tijd ervan te maken!
Nieuwe tuin
Komende maand gaan ze starten met het vernieuwen van de tuin bij de dagopvang. Heel erg blij zijn we daar
mee!
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen door middel van foto's!
Buitenschoolse Opvang:
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema "Hartje Winter"
Zo hebben we voor de vogeltjes een lekkere snack gemaakt van pinda's en appeltjes. Ook
hebben we aan ons zelf gedacht en hebben we warme chocolademelk gedronken en
winterkoekjes gebakken mmmmmmmhh!
De oudste kinderen hebben van suikerklontjes een iglo gemaakt, heel mooi zijn ze geworden!

We mogen dit jaar een pilot draaien met DoenKids!
Dit is een online database met allemaal activiteiten. Zo kunnen we een gericht aanbod bieden per
leeftijdsgroep en hebben we nieuwe inspiratie. We gaan snel met de kinderen er eens induiken
welke activiteiten ze willen gaan doen. We gaan na dit thema starten met een thema uit DoenKids.

Even voorstellen:
Hallo lieve kindjes, papa’s en mama’s,
ik ben Bianca van Hees en vanaf deze week kom ik op
donderdagochtend en vrijdagochtend bij jullie spelen op het kdv-pw.
Sommige zullen mij misschien nog kennen, aangezien ik tot ongeveer
1.5 jaar geleden op de bso en pw heb gewerkt in de Rips, maar voor de
meesten ben ik waarschijnlijk een vreemd gezicht. Ik zal me dus even
voorstellen.
Ik ben Bianca, 39 jaar en samen met mijn vriend en 2 dochters (13 en
11 jaar) woon ik in Gemert. Mijn hobby’s zijn spelletjes spelen, lezen,
wandelen of fijn een dagje ergens naartoe gaan.
Verder werk ik nog 2 dagen in de week op het kinderdagverblijf en
peuterwerk in Venhorst waar ik het ook heel erg naar mijn zin heb.
Ik heb er zin in om gezellig bij jullie te komen spelen en hopelijk gaan
we een leuke tijd beleven samen.
Groetjes Bianca.

Groep 1-2
Afgelopen week zijn we in groep 1-2 gestart met het nieuwe IPC thema ‘brr.. wat is het koud!’. Als opening
hebben we een leuk spelletje gedaan over verschillende winterkleding. Ook hebben we een mindmap gemaakt
over wat we al weten over het thema en over wat wij nog willen weten.
Verder hebben we verschillende hoeken in de klas, gericht op het thema winter. Zo is er bijvoorbeeld de
huishoek als een huis in de winter, daarnaast kunnen de kinderen naar de schaatsbaan en het koek en zopie
kraampje dat erbij staat. In de bouwhoek kunnen de kinderen zelf een schaatsbaan maken en in het atelier
worden winterse creaties gemaakt. Kortom, we zijn volop bezig met het thema!

Groep 3-4-5
IPC-thema 'Zij maakten het verschil'
De kinderen in groep 3-4-5 zijn gestart met het thema 'Zij maakten het verschil'. Momenteel ligt de focus nog
heel erg op beroemde personen in het algemeen, maar de komende weken gaan we veel meer inzoomen op
mensen uit de geschiedenis. De mensen die het verschil
hebben gemaakt. Door middel van een brief zijn de kinderen
gevraagd om mee te helpen aan het 'Beroemde Mensen
Boek'. Dat wil groep 3-4-5 maar al te graag! Alle kinderen
hebben de afgelopen week allemaal hun eigen boek
ontworpen. Ze hebben een kaft gemaakt, de inhoudsopgave is
af en de hoofdstukken hebben ieder een eigen voorblad. De
kinderen zijn super enthousiast en de boeken liggen dan ook
de hele dag op tafel. Nu is het tijd om de boeken te vullen met
teksten over bekende mensen. De kinderen gaan nog zelf
teksten ontwerpen, maar de eerste teksten hebben ze
gekregen. Samen lezen we de teksten en dan bepalen we bij
welk hoofdstuk deze persoon hoort. We zien nu al kinderen
die de tekst lezen omdat je de tekst wíl lezen en omdat ze
supernieuwsgierig zijn naar de bekende personen.
Spreekbeurten
Ook in groep 3-4-5 is het tijd voor de spreekbeurten. Dat komt meteen goed uit, want ons 'Beroemde Mensen
Boek' is nog lang niet vol. Alle kinderen geven daarom een spreekbeurt over een beroemdheid. Aan de hand
van een vragenlijst bereiden alle kinderen zich thuis voor op een spreekbeurt over een zelfgekozen
beroemdheid. De vragenlijst krijgen alle kinderen ook in hun eigen 'Beroemde Mensen Boek'. Zo vult dat boek
zich snel! De komende tijd luisteren wij dus naar spreekbeurten over o.a. Max Verstappen, Mark Rutte, Buddy
Vedder en Maxima. Wat een feest!

Groep 6-7-8
Opening IPC thema
Maandag 17 januari hebben wij het nieuwe IPC thema
genaamd Nederland wordt Nederland geopend. De
kinderen moesten typisch Nederlandse producten mee naar
school nemen. Op school mochten zij een foto maken met
een greenscreen. Daarna hebben zij een Nederlandse
achtergrond gekozen die past bij hun product. Dit leverde
erg leuke beelden op. De komende weken gaan we met o.a.
aardrijkskunde en geschiedenis aan de slag. We gaan
bekijken hoe Nederland is gevormd tot het Nederland van
nu.
Spreekbeurten
Na de vakantie zijn we in groep 6-7-8 gestart met de
spreekbeurten. Alle kinderen mogen zelf een onderwerp kiezen. Voor de kerstvakantie hebben we uitleg
gegeven in de klassen over het voorbereiden van een spreekbeurt. De kinderen hebben een stappenplan
meegekregen om hun eigen spreekbeurt voor te bereiden. De eerste spreekbeurten zijn al gegeven en tot nu
toe zien alle presentaties er veel belovend uit voor wat er nog gaat komen. Tot aan de krokusvakantie zijn we
hiermee bezig in de groepen 6-7-8.

Diverse berichten:
Van de Jeugdsoos Sam Sam:
Beste ouders,
Voor jeugdsoos Sam Sam zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.
De jeugdsoos organiseert ongeveer één keer per maand een soosavond voor de jeugd vanaf groep
8 tot met 15 jaar. Op het moment bestaat het bestuur uit twee leden. Graag zouden wij hier een
aantal mensen bij hebben die dit de komende jaren over kunnen nemen.
Voor meer informatie kun je ons altijd even mailen naar jeugdsoossamsam@gmail.com.
Zorg dat je dan je telefoonnummer vermeld, dan nemen wij contact met je op.
Namens bestuur jeugdsoos Sam Sam,
Bregje en Tamara.

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 februari digitaal binnen zijn.

Agenda
Maandag 7 februari
StudieDAG
Za 26 febr. t/m zo 6 mrt. Voorjaarsvakantie
Woensdag 30 maart
StudieDAG

