Nr. 9 – 21 april ‘22
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Sprokkelblad 22-23
Al 8 jaar lang stelt Karin Verschuren het Sprokkelblad samen. Dit jaar heeft ze aangegeven dat het haar laatste
jaar zal zijn. Omdat na dit schooljaar al haar kinderen van school zijn wil ze graag het stokje aan iemand anders
doorgeven. We zijn dus op zoek naar iemand die het leuk vindt om maandelijks het Sprokkelblad te maken.
Karin wil graag voor de zomervakantie de taken toelichten zodat het makkelijk overgenomen kan worden.
Wie vindt het leuk om op deze manier een steentje bij te dragen aan de informatievoorziening in de Rips?
Je mag daarvoor een mail sturen naar monique.peeters@stichtinggoonl. We zien je reactie graag tegemoet
voor maandag 23 mei.
Schoolfruit en groente
Na de meivakantie is het schoolfruit project afgelopen. Ook dit jaar hebben de kinderen weer kennis gemaakt
met verschillende soorten groente en fruit. In de klas hebben de kinderen verschillende lessen gehad over
groente en fruit. Na de meivakantie is het de bedoeling dat je zelf weer het fruit voor je zoon/ dochter op alle
dagen van de week verzorgt.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april is de dag van de koningsspelen. De kinderen hoeven deze morgen niet
te ontbijten thuis, want we gaan starten met een ontbijt in de eigen groep, zodat we
genoeg energie hebben om te sporten en te spelen. Kinderen mogen een eigen bord,
mok en bestek meebrengen, voorzien van naam. Natuurlijk mogen de kinderen in het
oranje of in het rood-wit-blauw naar de Klimboom komen.
Dit zou superleuk zijn.

Nieuw teamlid voor de opvang
Superblij zijn wij dat ons team weer verder uitgebreid is met een nieuw teamlid!
Hieronder stelt Kyara zich kort aan iedereen voor.
Mijn naam is Kyara Nooijen, 20 jaar en woonachtig in Boekel. Momenteel volg ik de
HBO opleiding Pedagogisch Educatief Professional in Eindhoven.
De aankomende tijd sta ik op de dagopvang/peuterwerk bij Klimboom de Rips. Je
vindt mij hier op de maandag. Op donderdagmiddag ben ik werkzaam op de BSO.
Mochten jullie vragen hebben, mag je deze gerust stellen!
Beweegcoach
Vanwege een wisseling in functie hebben we enige tijd geleden afscheid moeten
nemen van onze beweegcoach Inge Poos. Inge wordt opgevolgd door Bob van
Schijndel. Wij wensen Bob heel veel werkplezier! Hieronder stelt Bob zichzelf graag
even aan jullie voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bob van Schijndel, 22 jaar oud en woonachtig in het mooie Milheeze.
Sinds 1 maart mag ik mijzelf benoemen tot buurtsportcoach bij Negen in de gemeente Gemert-Bakel en ga ik
hier op school de taken van Inge Poos overnemen. Ik ga de groepsleerkrachten van KC De Klimboom, KC de
Kastanjelaar, KC Kleinerf en KC Petrus Donders coachen in het lesgeven van het vak gym. Ook verzorg ik op

deze scholen pauzesport en beweeguurtjes. Daarnaast ben ik ook nog twee dagen in de week op het
Commanderij College Doregraaf te vinden in Gemert. Hier ga ik de leerlingen meer aan het bewegen zetten
door middel van pauze/naschoolse sport en nog vele andere activiteiten aan te bieden. Zelf ben ik
afgestudeerd op het Summa college Sport en bewegen in Eindhoven. Na een tussenjaartje ben ik bij deze
mooie uitdaging gekomen, en kijk er enorm naar uit om deze uitdaging met beide handen aan te pakken. Met
mensen werken is wat ik graag doe, daarom lijkt me dit een mooie kans om aan de slag te gaan in het werkveld
als buurtsportcoach. Naast het werk ben ik zelf fanatiek voetballer, verliezen staat niet in mijn woordenboek.
Daarnaast ben ik fan van Formule 1 en het profvoetbal, dit houd ik daarom ook nauw in de gaten. Ik kijk er zelf
enorm naar uit om als beweegcoach aan de slag te gaan!

Mei vakantie
De mei vakantie staat bijna voor de deur.
Het onderwijs gaat dicht voor 2 weken, de opvang blijft open. Namens het
hele team van KC de Klimboom wensen we alle kinderen en ouders een
hele fijne vakantie!
We zien iedereen weer op maandag 9 mei.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Het thema verkeer is afgerond en we zijn gestart met thema Pasen en Lente. Samen
zaadjes gepland, de woordkaartjes bekeken en benoemd en het versje van de lente
geoefend. Ondertussen zijn we ook al bezig met een leuke verrassing voor moederdag.
Na deze week is het meivakantie, dan gaan we verder met het thema Lente en hopelijk
kunnen we fijn buiten spelen.

BSO:
Het is weer bijna meivakantie! Afgelopen weken hebben we al lekker buiten fruit en ranja
kunnen eten en drinken, wat is dat toch genieten! Heerlijk weer in de zandbak dus denk aan
zand in de schoenen en broekzakken… Tijdens de eerste week van de meivakantie verdiepen
we ons in het koningshuis en gaan we aan de slag met thema Koningsdag. De tweede week
zal in het teken staan van thema Lente en die loopt dan nog door tot en met vrijdag 20 mei.

Wij van de opvang wensen iedereen een fijne meivakantie!!

Groep 1-2
De afgelopen dagen hebben we binnen het thema van A naar B de focus gelegd op
fietsen en alles wat hierbij hoort. De informatieplaats werd geopend waar de kinderen
samen met Hans konden leren om fietsbanden te plakken. Ook is er een hoek
bijgekomen voor de fietsenmaker, hier kunnen de kinderen fietsen maken en
verkopen.
Verder zijn we heel hard aan het werk met een geheim knutselwerkje voor moederdag.
We zijn hier op tijd mee begonnen, zodat de cadeautjes extra mooi worden!

Groep 3-4-5
Het IPC-thema 'Wat eten we vandaag?' zorgt dat we de buitenwereld veel naar binnen
kunnen halen en dat we veel buiten de klas kunnen gaan kijken naar voedsel in het
algemeen. Hieronder nemen we jullie kort mee bij een aantal activiteiten die we gedaan hebben.

Jumbo Bakel
Op woensdag 6 april zijn we bij de Jumbo in Bakel geweest. Groente en fruit
komt niet zomaar in de winkel te liggen, vaak hebben deze producten al een
hele reis afgelegd. De kinderen zijn in de Jumbo op zoek gegaan naar het land
van oorsprong van deze producten. In de klas hebben we vervolgens gekeken
op Google Maps en in de atlas waar dat land ligt. De kinderen leren hierbij
verschillende kaarten te gebruiken.
Viersprong
Op donderdag 7 april mochten we een kijkje nemen in de keuken. Wat doet een kok? Hoe ziet de keuken eruit?
Welke producten worden er gebruikt? Wat zijn overeenkomsten en verschillen met de keuken thuis? Met deze
vragen hebben we een bezoek gebracht aan de Viersprong. Kinderen konden al snel een aantal
overeenkomsten en verschillen noemen.
Klotterpeel
Op woensdag 13 april zijn we met de fiets naar de Klotterpeel geweest. Deze
keer hadden we de focus op het voedsel van dieren. De kinderen hebben in
vier groepen kennisgemaakt met de schedels (en tanden) van dieren, zijn op
zoek gegaan naar voedsel voor dieren, hebben de voedselketen van dieren
onderzocht en hebben meer kennis gekregen over de magen van de koe. Een
woord van dank aan de vrijwilligers van IVN!
Agrarische bedrijven de Rips
Op donderdag 14 april zijn de kinderen van groep 3-4-5-6 op bezoek geweest bij vier
agrarische bedrijven in de Rips; Familie Heijligers, Familie Ploegmakers, Familie
Kanters en Familie Franssen-Heesmans. Bij elk bezoek hebben de kinderen ruim een
uur rond kunnen kijken op de bedrijven, vragen kunnen stellen en met eigen ogen
kunnen zien hoe het werk op de boerderij eraan toe gaat. We hadden die dag nog veel
langer kunnen kijken, maar helaas was het echt tijd om weer terug naar school te
keren. Vol nieuwe indrukken, vol enthousiasme en met een tasje met producten
gingen alle kinderen weer naar huis. Bedankt voor de gastvrijheid en alle
rondleidingen!

Fruitsalade maken
Op vrijdag 15 april hebben we gewerkt aan een taak voor techniek. Ons doel
was: 'Ik kan eenvoudig gereedschap met enige precisie gebruiken.' De
kinderen mochten in groepjes een fruitsalade maken en moesten daarbij het
schilmesje leren gebruiken. Na afloop hebben we alle lekkere fruitsalades ook
nog even mogen proeven. Wat is er toch weer hard gewerkt!

Bezoek van een schrijfster
Op dinsdag 19 april hebben we een echte schrijfster in de klas gehad! Anneke
Noordzij-Boender is oud-leerkracht van de Klimboom en heeft een eigen boek
geschreven. Zij kwam in groep 3-4-5 vertellen over haar boek en een stuk
voorlezen. Anneke heeft de tekeningen in haar boek ook zelf gemaakt. De
kinderen hingen een uur lang aan haar lippen en wilde eigenlijk niet dat
Anneke zou stoppen met voorlezen. Wat gaaf zeg, zelf een boek maken! De
komende tijd lezen we dit boek natuurlijk nog uit!

Groep 6-7-8
Led's go green
Groep 6-7-8 heeft op school gewerkt aan het project led's go green. Dit is een project over duurzaamheid wat
goed aansluit bij ons IPC-thema op de kermis. Op donderdag 12 mei gaan we naar Gemert om op het kantoor
van Led's go green om een lichtscan uit te voeren. Helemaal in het teken van duurzaamheid gaan we hier op de
fiets naar toe.
IVN
Op vrijdag 20 mei gaan de groepen 6 en 7 op de fiets naar Bakel voor een IVN-activiteit. De kinderen gaan
in een bijenproject van alles leren over het leven van bijen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze
nuttige diertjes een goede leefomgeving hebben.
Olympiade
Op vrijdag 20 mei gaat groep 8 deelnemen aan de Olympiade. Ook zij gaan op de fiets naar de
atletiekvereniging in Gemert. Er zullen meerdere scholen uit de gemeente Gemert-Bakel deelnemen. We zijn
op school al begonnen aan het maken van een vlag en we gaan tijdens de gymlessen oefenen met de diverse
onderdelen.

Diverse berichten
Van het Oranje Comité:
Het Oranje Comité organiseert weer een gezellige Koningsdag op woensdag
27 april.
Noteer de datum vast in je agenda, het inschrijfformulier wordt later
uitgedeeld op school.

Onderaan dit sprokkelblad
Buurtsport Goed Bezig

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 20 mei digitaal binnen zijn.

Agenda
Za. 23 april t/m zo 8 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Zo 5 en Ma 6 juni

Meivakantie
Hemelvaart
Vrij
Pinksteren

Buurtsport Goed Bezig
Ook voor de meivakantie hebben wij als de buurtsportcoaches van Goed Bezig Gemert-Bakel weer een leuke
activiteit op de planning staan
Doe jij mee het springfestijn?
MAANDAG 2 MEI
Ga stormend door de meivakantie! Samen met je vrienden, vriendinnen en de buurtsportcoaches van Goed
Bezig Gemert-Bakel! Kom de te gekke stormbanen van crazy air uitproberen, voetballen, hockeyen en
trefballen!
Inschrijven kan vanaf via https://ap.lc/CHtZv
wees er snel bij want VOL = VOL.
09:00 tot 10:00 - voor groep 1-2
11:00 tot 12:30 - voor groep 3-4-5
13:30 tot 15:00 - voor groep 6-7-8
Locatie: Sporthal de Molenbroek – Sportlaan 5, Gemert

