Nr. 10 – 25 mei ‘22
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de directie
Mooi weer
Het mooie weer is er gelukkig weer! Het is fijn als kinderen ’s morgens thuis
ingesmeerd worden, dan zorgen wij daar ’s middags voor. Mocht je kind vanwege
allergie een eigen zonnebrandproduct gebruiken, dan kun je dit meegeven aan je
kind. Verder zou het voor de kinderen van peuterwerk en kinderdagverblijf fijn zijn
als zij een petje of zonnehoedje meekrijgen.
Afmelden dagopvang en vakantie BSO tijdens de zomervakantie
Het duurt nog even maar wij zijn alweer druk bezig met de personele bezetting van
de zomervakantie (25-7-2022 t/m 2-9-2022). We hebben al verschillende
afmeldingen gehad, maar willen jullie bij deze nogmaals herinneren aan het
volgende: We willen jullie vragen om je kinderen, op de dagen/dagdelen dat ze
niet komen z.s.m. af te melden. Let op! Doet je kind mee met de
kindervakantieweek? Vergeet je kind dan niet af te melden op betreffende dag/dagdelen. Afmelden kan via
Konnect. Op deze manier wordt het automatisch van de aanwezigheidslijst afgehaald en worden de uren
toegevoegd aan het ruiltegoed. We willen jullie vragen je kinderen zelf via Konnect af te melden en dus niet via
een berichtje. Komt/komen je kind(eren) wel, dan hoef je niets te doen. Ouders van kinderen met een 40weken contract hoeven niets te doen, deze kinderen zijn al automatisch afgemeld voor de zomervakantie.
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Groepsindeling schooljaar 2022-2023
In overleg met het team hebben we de groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld.
We kunnen weer 4 groepen formeren.
Groep 1-2
Groep 3-4-5
Groep 6-7
Groep 8
Op dit moment zijn we nog bezig met het invullen van de personeelsbezetting.
Dit zullen wij bekend maken zodra dit definitief vastgesteld is.

Poetshulp gezocht!
Op de Klimboom zijn we op zoek naar iemand die een aantal uren per week schoonmaakwerkzaamheden wil
verrichten. Liefst iemand uit de Rips zelf. Mocht je belangstelling
hebben of iemand weten die belangstelling heeft laat het ons weten en
bel! (0493)599360

Ontwikkelingen op de Klimboom
Eind schooljaar ‘20-‘21 zijn er vanuit het ministerie extra gelden vrijgemaakt om ‘vertraging’ of
‘achterstanden’, die zijn opgelopen tijdens de coronacrisis, zover mogelijk in te lopen. Dit
worden de NPO gelden genoemd. Deze NPO gelden hebben we op de Klimboom o.a. ingezet
voor het nog krachtiger maken van de instructie tijdens onze lessen. We willen optimaal
gebruik maken van de leertijd door het stellen van een helder en meetbaar lesdoel, door het
gebruik van het direct instructiemodel (waaronder een helder stappenplan voor kinderen),
door na te denken over activerende werkvorm en het bevorderen van het zelfvertrouwen en
de motivatie van kinderen. Ook willen we nog beter afstemmen op de verschillen tussen
kinderen (uitsplitsen naar aanbod, uitlegfase en verwerking). Hiervoor hebben we als team dit
jaar een training gevolgd in de 4 sleutels van een effectieve les. Directie en IB hebben
daarnaast nog een directietraining gevolgd waarbij de focus ligt op het observeren van de instructies tijdens de
lessen en a.d.h.v. deze observatie met de leerkracht een reflectieve dialoog te voeren. Daarbij kijkt de
leerkracht naar het eigen handelen in de groep en door vragen te stellen wordt er gekeken naar hoe er nog
meer leerwinst en effectiviteit behaald kan worden. De eerste groepsbezoeken en reflectiegesprekken zijn
inmiddels geweest. Door deze reflectieve dialoog met elkaar te voeren blijven we scherp en gericht op groei en
ontwikkeling, iets wat heel goed past bij de visie van de Klimboom.
Luizencontrole & Sprokkelblad
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die na iedere schoolvakantie mee willen helpen
met de luizencontrole op de Klimboom. Na een eerdere vraag op het ouderportaal hebben
we helaas nog geen reacties ontvangen. Omdat het thuis een hoop ellende kan voorkomen
willen we komend schooljaar graag de luizencontrole weer oppakken. Heb je tijd en wil je
graag helpen? Laat het ons weten!
Ook voor het Sprokkelblad zijn we nog op zoek naar een vrijwilliger die de
informatievoorziening in de Rips wil verzorgen. Vind jij het leuk om de informatie via
verschillende kanalen te verzamelen en daar een mooi geheel van te maken zodat wij het via de website, het
ouderportaal en Konnect kunnen verspreiden? (Dit kan natuurlijk ook een opa, oma of andere vrijwilliger zijn).
We horen het graag!

BSO
De meivakantie stond de eerste week in het teken van
koningsdag! We hebben een leuke "ik hou van holland" quiz
gespeel, een heerlijke oranje smoothie gemaakt, spelletjes
gedaan en koninklijke prikkers gemaakt om op te snoepen! De
tweede week hebben we de Lente ingeluid. Samen even op pad
naar de vijver bij de brandweerkazerne en op zoek naar
bloemetjes en met zoekkaarten op speurtocht naar insecten, erg
leuk!
Het was ook weer een top weertje om water in de zandbak te
doen, lekker met modder knoeien! Heerlijk! Afgelopen week de
kermis bezocht, heel erg leuk dat het weer kon

Groep 1-2
In groep 1-2 zijn we begonnen met het thema dieren. Dit thema zijn we gestart
door middel van een dierenbingo. Momenteel hebben we verschillende hoeken in
de klas waar de kinderen tijdens het werken in kunnen spelen. Zo hebben we
bijvoorbeeld de huisplaats waar de kinderen zelf een spel kunnen spelen met
verschillende materialen en dieren, de bouwhoek waar de kinderen hokken kunnen
bouwen voor de dieren/knuffels of de letterplaats waar de kinderen dieren namen
kunnen na stempelen of schrijven. Ook zijn we begonnen aan de wedstrijd van
Franssen-Gerritsen. De kinderen maken met de hele klas samen een mooi en
kleurrijk dier.
Tot slot zijn we vorige week gaan kijken naar een muziekvoorstelling vanuit de
fanfare. Wat kunnen de kinderen van onze school al goed een instrument bespelen!

Groep 3-4-5
Nabouwen van Franssen-Gerrits
De kinderen in groep 3-4-5 zijn door Franssen-Gerrits uitgedaagd om een
maquette van een fabriek te maken. Ze mogen zelf bedenken of ze het gebouw
nabouwen of dat ze er een eigen creatieve twist aan geven. Het bedrijf
Franssen-Gerrits bestaat 125 jaar en daarom doen alle leerlingen van de
middenbouw uit een dorp waar een bedrijf van Franssen-Gerrits staat mee aan
deze wedstrijd. We zijn gestart met het vooronderzoek en zijn direct maar even
bij Franssen-Gerrits gaan kijken. Samen hebben we foto's gemaakt, het gebouw
nagetekend en aantekeningen gemaakt. In de klas hebben we opgeschreven
wat we allemaal moesten maken en de taken verdeeld. Momenteel zijn we in
de knutselfase en werken we in kleine groepjes alle onderdelen uit. We werken
nog ongeveer een week aan ons bouwwerk en dan moet het klaar zijn.
Spannend!

Muziekochtend
Op woensdag 18 mei was het tijd voor de muziekochtend vanuit Muziekvereniging Concordia uit
de Rips. In kleine groepjes mochten de kinderen diverse instrumenten uitproberen. Ze mochten
zo lang mogelijk blazen op de tuba, een lied spelen op de trompet, ervaren hoe een pauk werkt,
luisteren naar een stukje muziek op de saxofoon en een muziekstuk spelen op de kleine trom.
Het was een hele leerzame en leuke ochtend. Om 12.00 uur mochten alle kinderen van de
Klimboom nog komen luisteren naar hun schoolgenoten die lid zijn van de muziekvereniging. Zij hebben
allemaal een muziekstuk op hun instrument laten horen. Al met al een geslaagde ochtend, met dank aan de
muziekvereniging!

Groep 6-7-8
Led's go green.
Met groep 6-7 en 7-8 hebben wij een aantal lessen gewerkt aan het onderwerp duurzaamheid. Dit
project is georganiseerd door Heerlijck Duurzaam. We hebben hier op school 4 lessen aan gewerkt
en op donderdag 12 mei zijn we met groep 6-7 en groep 7-8 naar Gemert gefietst om een lichtscan
af te leggen. Tijdens de lichtscan werd er gekeken naar de lampen die er hangen. Ze moesten
opschrijven wat voor soort lamp het is, zodat er gekeken kan worden of er verbetering mogelijk is op het
gebied van duurzamere lampen.
Concordia
Op woensdag 18 mei was de muziekochtend van Muziekvereniging Concordia voor groep 3-4-5. Om 12 uur was
er een slotoptreden voor de hele school, waarbij ook verschillende kinderen uit groep 6-7-8 hebben laten
horen hoe goed zij al een instrument kunnen bespelen. Het was een prachtig
slotconcert van een muzikale ochtend. Alle kinderen hebben een
aanmeldformulier mee naar huis gekregen voor een gratis proefles.
IVN
Op vrijdag 20 mei zijn alle kinderen van groep 6 en de groepen 7 naar Bakel
geweest voor een activiteit van het I.V.N..
Bij het I.V.N.-gebouw in Bakel hebben ze les gehad over de bij in een leuk en
interessant bijenproject.
Hoe leeft de bij?
Hoe kun je er voor zorgen dat de bij een fijne leefomgeving heeft?
Waarom zijn bijen zo belangrijk voor de natuur?
Al deze vragen kwamen aan bod tijdens deze interessante ochtend.

Olympiade
Helaas kon de olympiade voor groep 8 op vrijdag 20 mei niet doorgaan vanwege
de slechte weersvoorspellingen. Gelukkig is er een nieuwe datum gepland waarop
de kinderen van groep 8 alsnog tegen elkaar kunnen gaan strijden. De nieuwe
datum is vrijdag 10 juni.

Diverse berichten
Oudersteunpunt Helmond/Peelland

Onderaan dit sprokkelblad
Geen berichten

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 24 juni digitaal binnen zijn.

Agenda Klimboom
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Zo 5 en Ma 6 juni
Vrijdag 10 juni
Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli

Hemelvaart
Vrij dag
Pinksteren
Olympiade gr. 8
Schoolreisje
Ouderavond
StudieMIDDAG
Doorschuifochtend
Rapporten
Donderdag 14 juli
Musical
Vrijdag 15 juli
Bedankochtend + Musical
Donderdag 21 juli
Laatste schooldag
Vrijdag 22 juli
StudieDAG
Ma. 25 juli t/m vr 2 sept. Zomervakantie

Oudersteunpunt Helmond
Peelland
Enthousiaste en betrokken
ouders gezocht!
Beste ouders, Wil je graag iets betekenen voor andere ouders in de regio?
Heb je ervaring opgedaan op het gebied van passend onderwijs? Ben je thuis in sociale media?
Als het antwoord op één van deze vragen ja is, ben je van harte welkom bij onze werkgroep om het
oudersteunpunt verder uit te breiden en op de kaart zetten.
Wat is het oudersteunpunt?
Het oudersteunpunt is een digitale vraagbaak opgezet door en voor ouders uit de regio. Via dit
onafhankelijk steunpunt kunnen ouders hun vragen stellen rondom onderwijs, opvoeding en opvang.
In januari is de website van het oudersteunpunt gelanceerd: www.oudersteunpunt-swv.nl
We zijn hier trots op en hebben nog vele ambities om dit steunpunt verder uit te bouwen.
De belangrijkste drie doelen van het oudersteunpunt zijn: - het informeren van ouders - ouders
ondersteunen bij vragen en problemen op het gebied van onderwijs, opvoeding en opvang signaleren welke ervaringen ouders hebben met passend onderwijs en waar ze behoefte aan
hebben.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die ook op de langere termijn een rol willen
gaan vervullen in het beheren van het oudersteunpunt.
Alle ouders die een kind op een basisschool binnen het SWV Helmond-Peelland PO hebben, zijn
welkom om hun steentje bij te dragen.
Wat ga je doen? Om een indruk te krijgen van de mogelijke taken en tijdsinvestering, zie hier
onderstaand. Ben je enthousiast of heb je behoefte aan meer informatie? Stuur ons dan uiterlijk 17
juni een reactie. We zien jullie reactie erg graag tegemoet, Met vriendelijke groet, de werkgroep
oudersteunpunt oudersteunpunt@swv-peellandpo.nl
Activiteiten OSP verdeeld over het jaar
De website en de mail worden 2 x per week gecheckt op nieuwe berichten. Antwoorden worden
binnen drie werkdagen gegeven en opgenomen op de website. Activiteiten worden opgenomen op
de website, de socials en de Nieuwsbrief.

Onderwerpen die zijn aangedragen door ouders worden steeds genoteerd zodat aan het eind van het
schooljaar duidelijk is waar er specifiek vragen over zijn gesteld.

De socials
De socials worden 2 x er week (maandag en donderdag gecheckt op nieuwe berichten.
1 x per 3 weken wordt een post geplaatst. Als er niets te melden is melden we “de vraag van de
week". (vraag en antwoord van de website) gepubliceerd op de socials. Dit doen we vooral om actief
te blijven en om snel ‘op te poppen', Reacties op vragen binnen 3 werkdagen (met uitzondering van
de schoolvakanties)
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. De berichten uit de Nieuwsbrief van het SWV worden
gefilterd en alleen berichten die voor ouders interessant zijn worden opgenomen.
Activiteiten
Jaarlijks worden er 3 avonden georganiseerd door het Oudersteunpunt: eind september en eind
maart. Daarnaast geeft het oudersteunpunt ruimte aan derden om hun oudergerichte activiteiten
door te geven via de website en overige kanalen.
Op de pagina “BEHEER’ wordt de jaarkalender opgenomen waarop alle activiteiten m.b.t. het OSP in
kleur staan vermeld.
Tijdinvestering per onderdeel: (inschatting)
Voorzitterschap werkgroep. 40 uur per jaar
Website en Mail: 2 x 20 minuten per week: 30 uur per jaar
Socials: 1 x per 3 weken 1 uur: 13 uur per jaar
Nieuwsbrief: 6 x 2 uur: 12 uur per jaar
Activiteiten 3 x 3 uur 9 uur per jaar

