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Van de directie
Het schooljaar is al weer voorbij , we kijken terug op
leuke, mooie en betekenisvolle activiteiten die ervoor
gezorgd hebben dat onze kinderen konden spelen, leren
en ontdekken. Zo denk ik terug aan de raamvoorstelling
‘Zeep’ in het begin van het schooljaar, de spectaculaire
opening van de kinderboekenweek door de brandweer.
De gastlessen van Mad Science in het kader van
wetenschap en techniek, IPC thema’s als ‘Hoe leren
wij?’ ‘Reuzen en kabouters’ (met de boswandeling voor
peuters en kleuters). ‘Mythen en legenden’, ‘Op de
Kermis’ (met gaaf bezoek aan de kermis). ‘Wat eten we
vandaag’ (met een bezoek aan de
Jumbo). ‘Magische media’, ‘We gaan op reis’ (met als
afsluiting een bezoek aan Eindhoven airport). Een greep
uit het aanbod van dit jaar van IPC waarbij de kinderen
hun grenzen opzoeken en verleggen, ontdekken en
onderzoek doen om zo te kunnen groeien en bloeien
om zich als persoon verder te ontwikkelen.
Ik denk ook terug aan de thema’s op de BSO als Inspector Gadget, een escaperoom en bloedsoep
maken tijdens Halloween. Het thema hartje winter met iglo’s maken en winterkoekjes bakken. Ook
zijn we dit op de BSO gestart met een pilot Doen kids, een superleuke online database met leuke en
leerzame activiteiten voor kinderen in alle leeftijden. Ook voor onze allerjongste zijn er leerzame
activiteiten aan bod gekomen zoals; voorleesactiviteiten door bibliotheek de Lage Beemden,

gymlessen samen met de kleuters, het thema ‘Huis en tuin’ en het spelen in de hoeken bij de
kleuters.
‘Wauw’ denk ik dan’, ‘wat gebeurt er veel op de Klimboom’ en wat mogen we daar trots op zijn!!
Wat een mooie voorbeelden van waar een klein kindcentrum groot in kan zijn. Waar we ook heel
trots op zijn is de betrokkenheid van ouders bij de Klimboom. Een goede samenwerking met ouders
is essentieel en geeft het gevoel dat we het samen doen. Wij zijn oprecht dankbaar dat er zoveel
betrokkenheid getoond wordt door ouders en vrijwilligers en dat we de verantwoordelijkheid voor
onze kinderen samen dragen. We zullen dit schooljaar niet snel vergeten. Er is in veel opzichten het
uiterste van elkaar gevraagd om dingen anders te doen i.v.m. coronamaatregelen, maar gelukkig
hebben dit jaar ook veel activiteiten weer wel door kunnen gaan.
Ik denk daarbij ook aan activiteiten in het
kader van 100 jaar de Rips waarbij er door
de muziekkapel een mooi arrangement is
geschreven op ons enige echte
Klimboomlied. Ik denk aan het planten van
bomen en struiken voor de aanleg van het
kinderwandel-/leer pad en de opening van
dit Jubel pad. Maar ook denk ik aan de
scholencompetitie van Fransen Gerrits
waarbij de bovenbouw mee mocht
doen aan een geweldige escape-room en
waarbij groep 3-4-5 een prijs in de wacht
heeft gesleept met de bouw van een
prachtige maquette. Ook denk ik terug aan
de actie de actie voor de kinderen van
Kasam waarbij een mooi bedrag opgehaald
is voor deze stichting.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog activiteiten als het schoolreisje, Sint, kerst, carnaval, het kamp en
het gala waarbij ouders en vrijwilligers steeds maar weer voor ons klaar staan. Wat ik zo mooi vind is
dat iedereen op zijn eigen manier doet wat hij kan voor onze kinderen, dat is wat ons allemaal met
elkaar verbindt. Ik ben trots op alle kinderen, op alle ouders, vrijwilligers en op ons team.

Samen zijn we de Klimboom!
Voor nu wens ik namens het hele team van de Klimboom alle kinderen en ouders een hele fijne en
zonnige zomervakantie toe. Geniet van en met elkaar, dan zien we elkaar weer terug op 5
september!
Hartelijke groet,
Monique Peeters

Fijne zomervakantie!

Actuele berichten
EU-Schoolfruit
Goed Nieuws! De Klimboom mag weer meedoen aan het EU-Schoolfruit.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten fruit en groente te eten.
Vanaf de eerste schoolweek (de week van 5 september) krijgen alle
kinderen op school gratis
3 porties groente en fruit per week en net zoals vorig jaar zal dit op
woensdag, donderdag en vrijdag zijn.
Vrijwilligers gevraagd!
Voor het snijden van het schoolfruit kunnen we nog een aantal
vrijwilligers gebruiken. Het kost ongeveer 1 x in de 2/3 weken een half
uurtje tijd op de dag dat jij beschikbaar bent tussen 9.30 en 10.00 uur
(woensdag, donderdag of vrijdag). Heb je vragen of interesse, laat het dan
weten aan Sabine Ploegmakers: sabineploegmakers@gmail.com/
06-50231473.

Kindcentrumraad:
Op maandag 11 juli was de laatste Kindcentrumraad van dit schooljaar. In onze vergaderingen
bespreken we altijd kort de actiepunten van de vorige vergadering, maar ook de mededelingen
vanuit het team en de directie. We hebben ook o.a. gesproken over de inzet van extra gelden in het
onderwijs, de vrijwillige ouderbijdrage, de vakantieperiode bij de BSO en het kinderdagverblijf.
De promotie van ons Kindcentrum blijft onze aandacht krijgen. Volgend schooljaar willen we dan
ook, samen met het team, een open dag organiseren voor kinderen, ouders, grootouders,
toekomstige ouders en andere geïnteresseerden. Na de vakantie ontvang je hier meer informatie
over.
Zoals eerder gecommuniceerd gaat de Kindcentrumraad in dezelfde samenstelling verder in het
schooljaar 2022-2023. Onze leden zijn: Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen,
Mariëlle Nooijen, Yvonne Veenhof of Marlous van Schijndel.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je je altijd tot een van hen richten.

Kijkje in de klas
Kinderdagverblijf/peuterwerk
Op de dagopvang gaan we binnenkort starten met
het thema ‘Oef, wat warm’. Dat betekent dat het
ook bijna zomervakantie is. We gaan er met de
opvang een hele fijne vakantie van maken en heel
veel leuke activiteiten doen!
Wist je ook dat we gaan starten met de cursus
babyspecialist? Wij zijn erg benieuwd wat deze
cursus ons gaat brengen en we hebben er erg veel
zin in. Ook zijn we gestart met een cursus dat gaat
over activiteiten in de buitenruimte. Erg
interessant!

BSO
De laatste schoolweek is aangebroken! Wat is het jaar voorbij gevlogen!
Dit jaar zijn we gestart met de pilot DoenKids.
Dit is erg goed bevallen en blijven we gebruiken voor het activiteiten aanbod.
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!!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!
Groep 1-2
Gedurende het schooljaar hebben we heel veel hulp gehad
van de ouders van groep 1-2. Natuurlijk willen wij de ouders hiervoor bedanken.
Daarom heeft groep 1-2 tijdens de ouder bedankochtend met veel plezier een optreden laten zien
waar we hard voor hebben geoefend.
Vrijdag zijn we met alle groepen naar de musical gaan kijken van groep 8.
Wat heeft groep 8 hard gewerkt, het was een leuke musical. De kinderen hebben genoten!
Tot slot zijn we naar de vakantie toe aan het werken door alle materialen in de klas te poetsen. De
kinderen zijn met veel plezier alles aan het schoon maken.
Groep 3-4-5
Ook voor groep 3-4-5 is het einde van het schooljaar in zicht. De laatste week zijn nieuwe groepjes
gemaakt. Grote groepjes met je vrienden en vriendinnen samen. Dat zorgt voor veel gezelligheid,
maar er is ook nog tijd om te werken.

IPC-thema luchthavens afgesloten
De kinderen van groep 3-4-5 hebben hun
paspoort vol met visumstickers van alle taken
van IPC. Afgelopen week hebben we nog
gewerkt aan de ICT taak 3 waarbij we zijn gaan
kijken wat het beroep van luchtverkeersleider
is. Via vliegtuigradar24.nl kun je alle vliegtuigen
zien die op dat moment in de lucht hangen,
waar ze zijn en waar ze naartoe gaan. We zijn
ook even buiten gaan kijken of het vliegtuig
daadwerkelijk over de Rips kwam en ja hoor!
Als afsluiting hebben we een documentaire over
KLM gekeken. Al met al een zeer leerzaam en leuk thema!
We willen nu al weten welke thema's er volgend schooljaar aan bod komen!
Zomerlezen
De kinderen van groep 3-4-5 hebben woensdag een Zomer-lees-reis-poster ontvangen. Een uitdaging
voor alle kinderen van groep 3-4-5 om in de zomer vijf boeken te lezen. Het onderhouden van de
leesvaardigheid blijft voor alle kinderen van belang, maar zeker voor de kinderen die net hun
leesproces hebben opgestart. Met deze leesposter gaan de kinderen op reis in boekenland en
ervaren ze welke soort boeken ze leuk vinden om te lezen. Wij zijn heel benieuwd wanneer de
kinderen hun reis hebben volbracht!

Groep 6-7
Musical
De kinderen van groepen 7 en 8 hebben op donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli de schitterende
musical Mindv*kantie opgevoerd in D'n Eik. Na weken van repeteren hebben de kinderen een
prachtig resultaat neergezet. We zijn heel trots hoe de kinderen twee volle zalen helemaal plat
hebben gespeeld en gezongen. We kunnen dit natuurlijk niet zonder hulp, daarom willen wij de
volgende mensen bedanken:
• Ouders van groep 7 en 8 voor het repeteren, het maken van het decor, hulp bij de kleding en
make-up.
• Marja en Jan vd Akker voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor het schilderen van het
decor.
• Frans Ploegmakers voor de opslag van het decor.
• Timmerfabriek De Brug voor het sponsoren van het plaatmateriaal voor het decor.
• De Viersprong voor het lenen van attributen.
• Oudervereniging voor het regelen video-opname.
• Maria Bisseling voor de foto’s
• D’n Eik voor het gebruik van de zaal.
Mede dankzij deze hulp was het een zeer geslaagde musical!

Afscheid juf Michelle en meester Lars
Op vrijdag 15 juli heeft juf Michelle afscheid genomen van de kinderen van groep 6-7. We vonden het
heel fijn dat ze in de afgelopen periode haar stage heeft gelopen in onze groep. We zullen haar gaan
missen en wensen haar veel succes met haar studie.
Meester Lars heeft op dinsdag 19 juli zijn laatste werkdag in groep 6-7 gehad. Hij heeft het afgelopen
jaar het ouderschapsverlof van meester Harrie op de dinsdagen ingevuld. Groep 6-7 heeft veel
geleerd van meester Lars, we wensen hem komend schooljaar veel succes met zijn eigen klas op
KC de Berglaren.
Pyjama dag
Op donderdag 21 juli heeft groep 6-7 de laatste schooldag afgesloten met een gezellige pyjamadag.
Alle kinderen mochten deze dag in hun pyjama naar school komen.

Diverse berichten vanuit De Rips en omstreken
Jeugdsoos Samsam
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de
huidige groep 7 en 8,
Aan het begin van ieder schooljaar informeren
wij in groep 8 de kinderen over de activiteiten
van onze Jeugdsoos Samsam. Begin september
komen wij hiervoor langs op de school om in
groep 8 onszelf voor te stellen en informatie te
verstrekken over de jeugdsoos en het eventueel
lidmaatschap. Alle kinderen vanaf groep 8 tot en
met 15 jaar mogen naar de soos.
Ook is er net na die informatieochtend een
ouderavond gepland. Deze is gepland op dinsdag
13 september om 20 uur in D'n Eik. Ouders van groep 8 en ook van de oudere kinderen tot en met
15 jaar zijn allemaal natuurlijk van harte welkom op onze ouderavond.
Wil je graag mailtjes ontvangen van de soos? Laat het ons dan even weten via
jeugdsoossamsam@gmail.com.
Kun je niet wachten?
Je kunt je kind voor volgend schooljaar als volgt lid maken:
Lid worden kan door de volgende link te plakken in je webbrowser en het formulier in te vullen:
https://docs.google.com/forms/d/1kXWXfxc3OeAw4j0wMCabKi3XkFgUKo1qjytDf1bjS-8/edit
In dit online formulier kun je alle benodigde gegevens invullen. Ook vind je daar het
bankrekeningnummer van de soos. Het lidmaatschapsgeld kan overgemaakt worden naar dat
rekeningnummer, onder vermelding van naam + achternaam kind.'
Groetjes Tamara, Bregje en ook namens onze nieuwe bestuursleden Nicole Heijligers,
Debora van de Kerkhof en Nicole Heesmans

Borrel 50-jarig jubileum KVW De Rips
Vanwege het 50-jarig jubileum van de KVW De Rips
houden we een borrel voor alle mensen (oud
bestuursleden/vrijwilligers) die zich in de afgelopen 50 jaar
hebben ingezet voor de KVW. We zouden het leuk vinden
om met deze mensen stil te staan bij dit jubileum onder
het genot van een hapje en een drankje.
Wanneer: 30-08-2022
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Waar: terras Partycentrum D’n Eik

Bibliotheek De Lage Beemden
Deel jouw zomer-lees-tip
Van 22 juli t/m 4 september dagen we kinderen van 4 t/m 12 jaar uit om hun leestips met elkaar te
delen in de bibliotheek. Welke lees-reis maak jij deze zomer? Of misschien ben je zelf nog op zoek
naar een mooie lees-reis?
Beleef de mooiste avonturen met de zomer-leestips uit de vakantiekoffer!
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal
lezen. Lezen is reizen in je hoofd. Je kunt overal naartoe en je beleeft samen met de
hoofdpersonen de mooiste avonturen. Grappig, spannend of griezelig, wat jij zelf wilt.
Van 22 juli t/m 4 september daagt Bibliotheek De Lage Beemden kinderen uit om hun leestips met
elkaar te delen in de bibliotheek. Deze activiteit sluit tevens aan bij het leesbevorderingsproject
‘Zomer-lees-reis’, dat de bibliotheek in mei en juni introduceerde op 14 basisscholen.
Welke lees-reis maak jij deze zomer? Of misschien ben je zelf nog op zoek naar een
mooie lees-reis? Kinderen van 4 t/m 12 jaar worden uitgenodigd om naar de bibliotheek
in Beek en Donk, Boekel of Gemert te komen. In de bibliotheek staat een vakantiekoffer vol met
leuke lees- en luistertips. Kinderen mogen op zoek gaan in de vakantiekoffer om een zomer-leestip te
vinden. Of zij kunnen een vakantie-lees-tip delen met anderen. Bij de koffer liggen ansichtkaarten
klaar. Kinderen schrijven daarop hun lees-tip en stoppen de kaart in de vakantiekoffer. Een ingevulde
kaart naar een vriend of vriendin sturen, kan natuurlijk ook. Door op deze manier leestips te delen,
beleven kinderen deze zomer samen de
mooiste avonturen. Met de vakantiekoffer
van de bieb wordt lezen extra leuk!
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in de
vakantie niet lezen, weer op school een
terugval in hun leesontwikkeling hebben.
Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de
zomervakantie (samen met je kind)
regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een
minuut of tien. Natuurlijk kun je gewoon
boeken lezen. Maar denk ook eens aan
een luisterboek, een digitaal prentenboek
of een folder van een dierentuin of
pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook
strips, vakantieboeken en
kindertijdschriften zijn leuk om te lezen.
Kortom, het maakt niet uit wat je kind
leest, als het maar leest. En lezen wordt
nog leuker als je het samen doet.

Kennisfabriek Special: Science workshop
do 4 aug | 10.00 - 11.00 uur | Bibliotheek Lieshout | € 4,In de zomervakantie verzorgt Explico Kids een leuke en
leerzame science workshop bij Bibliotheek De Lage
Beemden.
Vind jij proefjes leuk? Wil je weten hoe de dingen om je
heen werken? Kom naar de Science Academy, trek je
labjas aan en kruip even in de huid van een
wetenschapper. Tijdens de workshop doe je zélf leuke
proefjes. Zo maak je een bruisend ‘lavalampje’ en
miniraket die mee naar huis mogen. Tussendoor laat de
professor nog een paar spectaculaire proefjes zien.
De KennisFabriek vindt plaats op donderdag 4 augustus
van 10.00 tot 11.00 uur in de Huiskamer in het Dorpshuis
in Lieshout en is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Meedoen kost € 4,-. Kaartjes zijn alleen online te koop via
www.bibliotheeklagebeemden.nl. Meld je snel aan, want
vol is vol.

Voorlezen in openluchttheater Mariahout
ma 1, 8, 15, 22 aug | 18.30 - 19.00 uur | gratis
Verhaaltjes voor het slapengaan
Deze zomer trekt Bibliotheek De Lage Beemden erop uit.
In samenwerking met Stichting Openluchttheater
Mariahout wordt er deze zomer niet voorgelezen in de
bieb maar in het openluchttheater in Mariahout. Midden
in de natuur worden de kinderen toegezongen door de
vogels en dromen ze weg bij de mooiste
voorleesverhaaltjes. Op vier maandagavonden in
augustus wordt voorgelezen door verhalenvertellers en
theaterspelers.
Het voorlezen in de openlucht vindt plaats op maandag 1,
8, 15 en 22 augustus van 18.30 tot 19.00 uur. Kinderen
van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun
papa, mama, opa of oma. Trek gerust je pyjama aan en
neem je knuffel mee. Je kunt binnenkort online
eenvoudig een gratis plekje reserveren via
www.bibliotheeklagebeemden.nl of
www.openluchttheatermariahout.nl. VOL=VOL.
Iedereen die zich aanmeldt en onverwacht niet kan
komen wordt gevraagd dit direct te
melden. Kinderen op de wachtlijst kunnen dan alsnog een
plekje krijgen.

Schoolvakanties en feestdagen 2022-2023
Datum
Zaterdag 23 juli t/m zondag 4 september 2022
Zaterdag 22 oktober 2022 t/m zondag 30 oktober 2022
Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Zaterdag 18 februari 2023 t/m zondag 26 februari 2023
Maandag 10 april 2023
Zaterdag 22 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023
Donderdag 18 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Zaterdag 15 juli 2023 t/m zondag 27 augustus 2023

Vakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e pinksterdag
Zomervakantie

Agenda Klimboom
Datum
Donderdag 21 juli 2022
Vrijdag 22 juli 2022
Zaterdag 23 juli t/m zondag 4 september 2022
Maandag 5 september

Wat
Laatste schooldag
StudieOCHTEND
Zomervakantie
1e schooldag na de zomervakantie

De agenda van de Klimboom is te bekijken op het Ouderportaal en zal in de loop van de eerste weken in het nieuwe
schooljaar verder geactualiseerd worden.

Studiedagen
Dinsdag 6 december 2022
Maandagmiddag 6 februari 2023
Dinsdagmiddag 27 juni 2023
Vrijdag 14 juli 2023

kinderen zijn de hele dag vrij
kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
kinderen zijn de hele dag vrij

Berichten voor het Sprokkelblad
In het Sprokkelblad kunt u lezen over activiteiten van de basisschool en over diverse activiteiten in
De Rips en omstreken. Aan het einde van elke maand verschijnt een nieuwe uitgave van het
Sprokkelblad. Het Sprokkelblad is te vinden op de website: www.kindcentrumdeklimboom.nl. Alle
ouders/verzorgers ontvangen het Sprokkelblad via Ouderportaal.
Inge van den Berg, ouder van onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. Wanneer u graag uw
bericht geplaatst wilt hebben in het Sprokkelblad, dan kunt u uw bericht sturen naar:
sprokkelblad.deklimboom@gmail.com.
Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk vrijdag 23 september digitaal binnen zijn.

