Nr. 11 – 30 juni ‘22
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de directie
Bedankochtend
Aan ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, vrijwilligers en anderen
Graag nodigen wij ouders en alle anderen die dit jaar
meegeholpen hebben uit tijdens onze
bedankochtend op vrijdag 15 juli 2022 van 11.30-12.30
uur.
Op de Klimboom kijken we terug op een mooi jaar en dat
komt mede door de hulp die door jullie
geboden is dit jaar. Daarvoor willen we jullie hartelijk
bedanken! Wij willen graag weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen, laat je even weten of je erbij bent
via monique.peeters@stichtinggoo.nl?
Weet je nog iemand die geholpen heeft maar die dit
bericht waarschijnlijk niet leest, geef dat even door dat
de bedankochtend ook voor hem/haar bedoeld is.
Groepsbezetting schooljaar 2022-2023
Voor het aankomend schooljaar is de formatie intussen bekend, de groepsverdeling met leerkrachten ziet er als
volgt uit:
Groep 1-2
maandag en dinsdag: juf Marion
woensdag, donderdag en vrijdag: juf Sara
Groep 3-4-5
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: juf Marlous
donderdag en vrijdag: juf Denise
(juf Marlous en juf Denise zullen op donderdag
ondersteunende en lesgevende taken verdelen)
Groep 6-7
maandag t/m vrijdag: meester Harrie
Groep 8
maandag t/m vrijdag: juf Linda
Bericht van Karin Verschuren
Dit was het laatste schooljaar dat ik het sprokkelblad maak. Na 8 schooljaren wordt het tijd om deze
taak over te dragen. Inge van den Berg heeft aangegeven dat ze dit graag wil overnemen. Ik heb het
al die tijd met heel veel plezier gedaan, maar nu mijn kinderen (bijna) van de basisschool zijn vind ik
dat mijn taak erop zit. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor de medewerking, om op tijd steeds
alle leuke berichten te versturen in de juiste format. Op die manier kon ik elke maand gemakkelijk
het sprokkelblad in elkaar zetten. Het was een eer om alle informatie als eerste ouder te mogen
lezen!!

Bericht van Inge van den Berg
Karin Verschuren heeft aangegeven dat ze gaat stoppen met het verzorgen van het Sprokkelblad.
Karin, heel erg bedankt dat je dit hier zoveel jaren iedere maand mee bezig bent geweest!
Ik heb besloten om deze taak van Karin over te nemen. Ik ben Inge van den Berg (mama van Evi uit groep 5) en
ik ga de komende tijd dus het Sprokkelblad verzorgen. Ik heb er heel veel zin in om een informatief en leuk blad
te gaan maken voor iedereen die graag wat te weten wil komen over de activiteiten van de kinderen op de
basisschool, maar ook over andere activiteiten/zaken over De Rips en omstreken.
Aan het eind van elke maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Wanneer u hier berichten
voor hebt, kunt u deze sturen aan sprokkelblad.deklimboom@gmail.com. Dan ga ik ervoor zorgen dat uw
bericht in het eerstvolgende Sprokkelblad te lezen is.
De Klimboom in actie voor de kinderen van Kasam
Van 7 t/m 17 juni zijn er heel wat lege
statiegeldflessen opgehaald voor ons
goede doel. Op woensdag 29 juni hebben we met
de
leerlingenraad een afspraak met de oprichtster van
Kasam waarbij we het uiteindelijke bedrag wat
we kunnen doneren bekend gaan maken.
Namens de Klimboom kunnen we een bedrag van € 300,- overmaken naar
Kasam. Wat een mooi resultaat!! Alle kinderen en ouders super bedankt dat jullie zo
fanatiek meegeholpen hebben om het voor Kasam mogelijk te maken materialen aan te schaffen
voor de bijeenkomst van de lotgenotengroep voor kinderen.
Babynieuws
Afgelopen week is Rief, de zoon van juf Marlous, alweer één jaar
geworden. Superleuk om te weten dat Rief er in december een
broertje of zusje bij gaat krijgen. Ook onze beweegcoach Inge Poos is
zwanger, zij verwacht haar kindje half januari 2023
Aanmelden BSO
Wordt je kind komend schooljaar 4 jaar en wil je dat hij/zij gebruik gaat maken van buitenschoolse
opvang meld hem of haar dan zo snel mogelijk aan i.v.m. de personele bezetting is het van belang
dat we nieuwe aanmeldingen zo snel mogelijk inzichtelijk hebben om teleurstelling te voorkomen.
Meer informatie over BSO kun je vinden via de volgende link:
https://stichtinggoo.nl/bestanden/633/Folder-bso-2022.pdf
Aanmelden voor BSO kan via:
https://stichtinggoo.nl/formulier/7/Inschrijfformulier-Buitenschoolse-Opvang
Let op! Kinderen die gebruik maken van dagopvang zijn niet automatisch ingeschreven voor de BSO.
Aanmelden Peuterwerk
Peuters ontwikkelen zich razendsnel. Ineens is je baby geen baby meer en heb je een vrolijk kletsend
kind om je heen. Peuters hebben steeds meer behoefte aan uitdaging. Langzaam groeien ze toe naar
de volgende stap: de basisschool. Wil je dat je kind met aandacht begeleid wordt in deze bijzondere
fase en samen met leeftijdsgenootjes op ontdekkingstocht gaat? Dan is peuteropvang iets voor jouw
kind. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers, leert je peuter spelenderwijs alle
vaardigheden die het nodig heeft op de basisschool. Doordat veel van onze locaties gevestigd zijn in
een kindcentrum, kunnen we zorgen voor een soepele overgang van opvang naar onderwijs. Met
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden tijdig
gesignaleerd worden. Een vertrouwde omgeving en herkenbare gezichten zorgen voor een zachte
landing in het basisonderwijs.

Meer informatie over peuterwerk kun je vinden via de volgende link:
https://stichtinggoo.nl/bestanden/635/Folder-peuteropvang-2022.pdf Interesse in peuterwerk?
Aanmelden kan via: https://stichtinggoo.nl/formulier/6/Inschrijfformulier--PeuterwerkBericht van de Kindcentrumraad
Op maandag 30 mei is er weer een vergadering met de Kindcentrumraad geweest. Onze focus blijft natuurlijk
liggen op de promotie van ons kindcentrum. Volgend schooljaar willen we dan ook een open dag organiseren
en het peuterspeeluurtje voor nieuwe peuters komt terug. Daarnaast zullen we nog meer activiteiten delen in
de agenda van ouderportaal.
Ook hebben we gesproken over de formatie en groepen van het nieuwe schooljaar, het schoolplein van de
toekomst, de begroting van GOO en de gymopleiding. Dit schooljaar hebben we nog een vergadering en die is
op maandag 11 juli. We weten inmiddels ook dat de Kindcentrumraad in dezelfde samenstelling verder gaat in
het schooljaar 2022-2023.
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
Het thema “Op reis” is afgerond en Het was een leuk en leerzaam thema! Waar
gaan we naar toe op reis, met welk voertuig kun je op vakantie en wat nemen we
allemaal mee als we op vakantie gaan.. . Tussendoor hebben we de papa’s ook
nog eens flink verwend met een mooi cadeautje voor vaderdag! Binnenkort
starten we met ‘wat heb je aan vandaag’

Wist je dat we elke maandag en donderdagochtend samen met de kleuters gaan
gymmen! Dit vinden de kinderen heel erg leuk! Goed voor de motorische ontwikkeling
en het samenwerken wordt ook goed gestimuleerd. De kinderen leren zo ook de juffen
van school al kennen, hoe fijn is dat!

BSO
Nog een paar weekjes en dan is het zomervakantie! Wat vliegt de tijd! Het
heerlijke weer zorgt er ook voor dat we al lekker in de vakantiestemming
komen! Smoothie’s maken, lekkere ijsjes eten, veel fruit, meloen is favoriet
hier! Als het kan doen we dat lekker buiten!

Het thema voor de zomervakantie staat in het teken van zand en water! In de
tweede week van de zomervakantie gaan wij (alleen met bso) samenvoegen in
Milheeze bij BSO de Kastanjelaar samen met BSO de Bakelaar. Daar hebben we
een heel erg leuk programma. Dit staat in het teken van zeskamp! Wij hebben
er echt heeel veeel zin in!!

Groep 1-2
Afgelopen week hebben we drama/toneel les gehad van een
drama docent. We hebben geoefend
met het theatraal opstellen van onszelf en al snel konden wij
laten zien hoe we zware koffers tillen,
hoe we zwemmen, schrikken van enge dieren in de jungle en
hoe we laten zien dat het warm is op
onze vakantie. En dit allemaal zonder gebruik te maken van
materiaal!
We zijn gestart met het IPC thema ‘vakantie’. Samen met groep
3-4-5 is groep 1-2 ‘op vakantie
geweest’ in school. Paspoorten en de bagage werden gecheckt
en daarna het vliegtuig in! Verder
hebben we weer verschillende hoeken in de klas die aansluiten bij het thema. Zo is er bijvoorbeeld
de huishoek waar de kinderen hun koffers inpakken om naar een vakantiebestemming te gaan en er
is een camping waar de kinderen kunnen kamperen. Ook hebben we nog een bouwhoek waar
zwembaden gebouwd worden, er is een taalplaats waar de kinderen zelf woorden kunnen typen met
betrekking tot het thema. Tot slot hebben we ook nog het atelier waar de kinderen hun eigen
droombestemming kunnen knutselen.

Groep 3-4-5
Groep 3-4-5 wint knutselwedstrijd Fransen-Gerrits
De kinderen van groep 3-4-5 vanaf de meivakantie druk geweest met het namaken van het bedrijf van FransenGerrits en niet zonder succes... Vorige week kregen ze te horen dat ze de winnaars waren en afgelopen dinsdag
kwamen Huub en Arthur een prachtige beker én grote taart brengen. Wat een feest!

IPC thema luchthavens
In groep 3-4-5 wordt tot aan de zomervakantie gewerkt met het thema 'luchthavens'. Alle kinderen hebben
een eigen paspoort gemaakt en er zijn visumstempels per taak gemaakt. De komende weken proberen we ons
paspoort vol te krijgen met deze stempels en zo alle taken van IPC af te ronden. De visumstempel van
aardrijkskunde taak 2 is al binnen; alle kinderen hebben in tweetallen een reisfolder ontworpen voor een
hoofdstad in Europa.

Groep 6-7-8
Musical
De kinderen van groep 7-8 zijn fanatiek aan het oefenen voor de musical. Ouders helpen ons met het repeteren
van de scènes. Meester Harrie leert de liedjes aan en oefent de dansen, zodat wij donderdag 14 juli en vrijdag
15 juli om 19:00 uur kunnen schitteren in D'n Eik. Op vrijdag 1 juli maken we tijdens de klimboomviering
bekend hoe de musical heet.
Dode hoek project
De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn dinsdag 14 juni naar het dode hoek
project in Gemert geweest. We werden met een grote bus opgehaald om
vervolgens een uitleg te krijgen bij Unidek. Daarna zijn we naar Time-out
gegaan waar diverse vrachtwagens klaar stonden. Kinderen mochten vanuit
vrachtwagen bekijken vanuit welke plekken hun klasgenoten wel of niet
zichtbaar waren.

de

IPC de vakantieshow
De kinderen van groep 6 zijn 8 juni gestart met een nieuw IPC thema. Het thema de vakantieshow gaat over
toerisme op diverse plekken van de wereld. De kinderen zijn in de kas bezig met het maken van stadsgidsen
voor een Nederlandse provinciehoofdstad. Tijdens de lessen creatief zijn ze in tweetallen hun eigen fantasie
eiland aan het ontwerpen.

Diverse berichten
Van Muziekvereniging Concordia
Op woensdag 18 mei hebben de leerlingen uit groep 3-4-5 tijdens de
Muziekinfo ochtend kennis gemaakt met alle instrumenten die je bij de
Muziekvereniging kunt spelen.
Wij hebben ervan genoten, dat de kinderen zoveel plezier hadden tijdens
het muziek maken.
Diverse kinderen hebben ook al een proefles gevolgd bij onze
muziekleraren. Weet je inmiddels welk instrument je wilt leren bespelen?
Neem dan even contact op met Colinda Bardoel (06-10472028) of José van
der Heijden (06-29216114), zodat wij een inschrijfformulier toe kunnen
sturen.
Meer informatie kun je ook vinden op de website van
Kunstlokaal: www.kunstlokaal.net
Of spreek op school Nicole Heesmans of Bjorn van Dun aan.
Wil je een muziekinstrument bespelen, wat niet bij Concordia bespeeld wordt? Aarzel dan niet om te
informeren naar de mogelijkheden!
De muzieklessen voor koper- en hout blaasinstrumenten, ook blokfluit en slagwerklessen worden in De Rips
gegeven.
Muziek is een hobby voor het leven!
Kom je ook luisteren naar het Zomeravondconcert op woensdag 6 juli om 19.00 uur op het Dorpsplein? Zie ook
de flyer onderaan dit Sprokkelblad.
Namens Muziekvereniging Concordia.
José van der Heijden

Onderaan dit sprokkelblad
-

Geen berichten

Berichten voor het Sprokkelblad
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Inge van den Berg, ouder van
onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten sturen aan
sprokkelblad.deklimboom@gmail.com.
Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk 15 juli digitaal binnen zijn.

Agenda
Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli

Schoolreisje
Ouderavond
StudieMIDDAG
Doorschuifochtend
Rapporten
Donderdag 14 juli
Musical
Vrijdag 15 juli
Musical + bedankochtend
Woensdag 20 juli
Gala groep 8
Donderdag 21 juli
Laatste schooldag
Vrijdag 22 juli
StudieDAG
Ma. 25 juli t/m vr. 2 sept. Zomervakantie
Ma 5 september
1e schooldag na zomervakantie

