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Sprokkelblad digitaal 
Het Sprokkelblad wordt gepubliceerd op onze website. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor ontvangst 
per email. 
Op deze wijze is het mogelijk dat  beide ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, de oppas, andere belangstellenden 
de nieuwsbrief van onze school ontvangen.  
 
 

Ouderavond ‘Terugblikken en vooruit kijken’ 
We hebben op donderdag 25 juni besproken waar we op school het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en 
waar het komend schooljaar veel aandacht aan zal worden besteed. Wat fijn dat deze avond zo druk bezocht 
werd! We bedanken alle ouders voor hun aanwezigheid.  
Voor wie er niet bij kon zijn: op onze website is de presentatie van deze avond te vinden. 

 
 
Laatste schooldag 
Op donderdag 16 juli hebben we de laatste schooldag van het schooljaar 2014-2015! 
 
Deze dag hebben we een continurooster voor alle groepen. Ook onze jongste leerlingen verwachten we dan 
de hele dag op school. De kinderen mogen voor de ochtendpauze, zoals gebruikelijk fruit/drinken, meenemen. 
 
De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 15 juli gala-avond. Zij mogen op hun laatste dag op De 
Klimboom later komen. We verwachten hen om 10.30 uur op school. 
 
Ook gaan we op deze dag afscheid nemen van de juffen, de meester en de oude klas: we maken er een fijne, 
gezellige ochtend van.  

 
Het is de bedoeling dat de kinderen een lunchpakket (eten 
en drinken) meenemen naar school.  
Bij goed weer eten we samen buiten en maken we er een 
echte picknick van.  
Kleedjes om op te zitten zijn hierbij ook van harte welkom. 
NB:  
Het was weer een jaar vol activiteiten op De Klimboom.  
Op deze laatste donderdag van dit schooljaar willen we 
ook aan iedereen laten zien waar de kinderen tijdens het  
schooljaar mee bezig zijn geweest. 
 
 

Ouders en andere belangstellenden zijn op 16 juli vanaf 12.30 uur van harte welkom op onze school om foto’s, 
filmpjes en werkstukken van kinderen te komen bekijken. 
 
Aansluitend is het traditionele waterballonvolley om 13.30 uur op het dorpsplein. 
De leerlingen van groep 8 strijden tegen de teamleden. 
 

Om 14.00 uur is de school uit en 
begint voor de kinderen de zomervakantie!!!! 



Lezen is leuk en belangrijk! ...........ook in de schoolvakanties! 
Nog een paar weken naar school............. en dan begint de zomervakantie. Een heerlijke periode waarin 
kinderen lekker kunnen uitrusten van het harde werken en genieten van heel veel vrije tijd. 
Toch zullen er ook tijdens deze welverdiende vakantie zeker momenten zijn waarop de kinderen even rustig 
aan willen/ kunnen doen om lekker in een boek te kruipen. 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, die in de schoolvakantie niet lezen, al snel 1 a 2 AVI-niveaus terug 
kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Blijven lezen in de zomervakentie is daarom belangijk. 

Daarom hebben wij afgesproken dat de kinderen, net voor de zomervakantie 
boeken kunnen lenen van de Bibibliotheek op School om thuis in de vakantie te 

kunnen lezen. De uitleentermijn van de materialen uit de bibliotheek is i.v.m. de 

zomervakantie verlengd tot 7-9-2015. 
Sommige kinderen hebben op dit moment boeken gereserveerd die ze in de 
zomervakantie willen lezen. Tot volgende week kunnen ze de binnen gekomen 
boeken op school gewoon lenen. Daarna worden de boeken in Bakel en Gemert 
niet meer opgehaald i.v.m. de zomervakantie. Er is met de vestigingen 

afgesproken dat de gereserveerde boeken die tijdens de zomervakantie binnen komen, geannuleerd worden. 
Anders liggen deze boeken soms wel 6 weken in de vestigingen. De kinderen moeten de boeken dan na de 
vakantie wel weer opnieuw reserveren. 
Een andere mogelijkheid om boeken te lezen is de Vakantie-Bieb-app. 
Met deze vakantie-app kunnen de kinderen gratis een grote selectie e-
books lezen. Deze nieuwe app is van 1 juni t.m 31 augustus te 
downloaden via de App Store en de Google Play Store. Voor meer 
informatie kunt u kijken op: www.vakantiebieb.nl 
  
Wij hopen dat alle ouders de kinderen blijven stimuleren om regelmatig te lezen en wensen alle kinderen heel 
veel leesplezier toe! 

 
 
Apps voor de vakantie 
Tijdens de zomervakantie moeten kinderen vooral lekker naar buiten. Maar als je lang moet reizen of het is 
een dagje slecht weer, dan is even spelen op een tablet hartstikke fijn. Mijn Kind Online zocht 15 leuke, mooie 
en leerzame apps van o.a. Peppa Big, Mouk, Jip en Janneke, barefoot Atlas App, Doki English , Hello Kitty en 
nog veel meer. Kijk hiervoor op www.mijnkindonline.nl of klik hier. 

 
 
Luizencontrole 

Op maandag 29 juni heeft een luizencontrole plaatsgevonden.  
Helaas zijn er bij enkele kinderen luizen/neetjes aangetroffen. De ouders van de kinderen die het betreft zijn 
door de leerkrachten op de hoogte gebracht.  
 
We verzoeken alle ouders om, ZEKER IN DE VAKANTIE, door te gaan met controleren en evt. te behandelen. 
 
De eerste controle van het schooljaar 15-16 vindt plaats op maandag 31 augustus, direct na de zomervakantie. 
 
 
 

 
SPROKKELS  Kinderopvang en Peuterwerk 
Wij wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie!! 
 
Anita, Lindy, Mariëlle, Ellie, Maria 
Dagopvang - peuterwerk – Bso de Klimboom 
 
 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://mijnkindonline.nl/artikelen/apps-voor-de-vakantie


SPROKKELS   GROEP 1-2  
Het waterspektakel was een groot succes. 
Wat hebben wij veel plezier gehad op donderdag 2 juli! We hebben geplonst in het badje, we hebben met de 
waterpistolen de juffen en elkaar kletsnat gemaakt! 
Het was een groot waterfeest en als  verrassing werden we door de papa en mama van Jill en Sem ook nog 
allemaal op een lekker ijsje getrakteerd! Dankjewel! 
De foto's kun je vinden bij de activiteiten van de school. 
 
Werklessen 
We hebben geen werklessen meer ingepland de laatste twee weken, maar we  werken met maatjes. 
Bijvoorbeeld: de jongens kiezen een meisje of een meisje kiest een jongen, of groep 1 kiest iemand uit groep 2 
of andersom. Mooi om te zien hoe de kinderen samen met andere kinderen dan anders samen spelen. 

We wensen iedereen vast een hele fijne vakantie en tot na de vakantie  
 

 
Waterspektakel onderbouw 

 

SPROKKELS   GROEP 3-4  
De laatste schoolweek van dit schooljaar is aangebroken. Wat hebben we met z'n allen een fijn schooljaar 
gehad in groep 3/4. 
We hebben hard gewerkt, veel geleerd, samen gelachen en hebben elkaar proberen te helpen om samen 
vooruit te gaan! 
De rapporten zijn mee naar huis, in de klas zijn we samen aan het opruimen en poetsen om ons alweer klaar te 
maken voor een frisse start in het nieuwe schooljaar. 
We hebben laatst nog een waterspektakel gehad met groep 1/2 en dat was kei leuk! Kijk maar op de website 
voor de foto's! 
Met z'n allen zijn we naar de musical van groep 7/8 geweest, en we vonden dat ze het heel knap deden! 
Komende week hebben we op de laatste schooldag nog een picknick met z'n allen en een tentoonstelling waar 
jullie allemaal van harte welkom zijn om te komen kijken wat we dit jaar gedaan hebben. 
Tot slot willen we jullie alvast een hele fijne vakantie wensen en bedanken dat jullie ons hebben gevolgd via 
het sprokkelblad en de website! 
Tot volgend schooljaar! 
 
 

SPROKKELS   GROEP 5-6 
We hebben weer een aantal fijne weken achter de rug! 
Ook in de tweede periode van de blazersklas hebben alle leerlingen weer goed geoefend op hun saxonettes en 
trompetten/bugels. Deze oefenperiode werd opnieuw afgesloten met een spetterend optreden. 
Ook zijn we begonnen met de presentaties van de aardrijkskunde- en geschiedenisprojecten. Er is bij deze 
projecten heel goed samengewerkt en er zijn mooie powerpoint presentaties en posters gemaakt, die  tijdens 
de presentaties getoond werden. We hebben er veel van geleerd! 
Omdat het zo heet was hebben we vorige week, in plaats van de gymles, buiten een waterspektakel gehad. Dit 
was echt superleuk. We hebben er van genoten! 



Vorige week hebben we ook hard geoefend aan ons optreden voor de weeksluiting. Hierbij hebben we op de 
muziek van de cupsong een act met plastic bekertjes laten zien.  
Deze week hebben we genoten van de musical van groep 7/8. 
Vooral voor de leerlingen van groep 6 was dit heel speciaal! Zij 
zijn tenslotte volgend jaar aan de beurt....! 
Komende week gaan we hard werken aan de tentoonstelling 
waarbij we terugkijken op de activiteiten van dit schooljaar. Wij 
hopen dat er op de laatste schooldag veel ouders en andere 
belangstellenden komen kijken! 
Natuurlijk gaan we in de laatste schoolweek ook  nog veel andere leuke activiteiten doen om dit leerzame en 
gezellige schooljaar goed af te sluiten. 
 
 

SPROKKELS   GROEP 7-8 
Wat hebben we een leuke, drukke periode achter de rug! We zijn veel bezig geweest met de musical. De 
scènes, de liedjes, de dansjes, de posters en de generale repetitie. Afgelopen donderdag en vrijdag avond was 
het zover: DE musical! En wat zijn we trots! Wat hebben de leerlingen van groep 7-8 het knap gedaan 
allemaal!  
 
Nu gaan we de laatste schoolweek tegemoet met allerlei leuke activiteiten en dan mag iedereen gaan genieten 
van een welverdiende vakantie. Wij wensen alle leerlingen een hele fijne vakantie toe!  
 
De leerlingen van groep 8 wensen we heel veel plezier en succes toe op hun nieuwe school en we hopen ook 
hen volgend schooljaar nog eens terug te zien voor een praatje!  
 
Tot volgend schooljaar allemaal!  
 

 
 
Diverse ingekomen berichten: 
 

Van de Oudervereniging: 
GALA AVOND 
Woensdag 15 juli vindt de jaarlijkse gala-avond voor groep 8 plaats. 
Heb je zin om te komen kijken en wil je alle genodigden aanmoedigen, dan ben je van harte welkom rond de 
klok van 18.45 aan school. De gala-avond is alleen bestemd voor genodigden, o.a. leerlingen van groep 8, hun 
ouders en het schoolteam. 
De oudervereniging verzorgt deze avond. 
 
Wij wensen alle kinderen, ouders en het team van de Klimboom een zonnige en fijne vakantie!!! 
Oudervereniging bbs de Klimboom 
 
 
 

Van TU/e: 
Onderaan dit sprokkelblad treft u de nieuwsbrief van TU/e Junior aan 
 
 
Benieuwd naar wat er verder op onze school gebeurt? 
Kijk op de pagina's van de verschillende groepen. Daar word je door elke leerkracht op de hoogte gehouden 
van het reilen en zeilen in de groepen!  Check ook de knoppen 'fotoalbums' en 'films'! 
 
 
 
 



Berichten voor het Sprokkelblad 
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. 
U kunt uw berichten sturen aan info@bbsdeklimboom.nl. 
Voor de volgende en tevens eerste uitgave van het volgende schooljaar moeten deze uiterlijk 30 augustus 
digitaal binnen zijn. 
 
 

Agenda 
Deze data staan ook allemaal op de site onder het kopje ‘kalender’ 
Woensdag 15 juli Gala-avond groep 8 
Donderdag 16 juli Laatste schooldag, continurooster 
 Om 14.00 begint de zomervakantie!! 
Vrijdag 17 juli Studiedag team 
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus Zomervakantie 
Maandag 31 augustus Eerste schooldag 
 
 

Vakanties 2015-2016 
24 okt t/m 1 nov   Herfstvakantie 
19 dec t/m 3 jan 2016  Kerstvakantie 
6 feb t/m 14 feb   Krokusvakantie 
26 mrt t/m 28 mrt  Pasen 
23 apr t/m 8 mei   Meivakantie 
14 mei t/m 16 mei  Pinksteren 
23 juli t/m 4 sept   Zomervakantie 
 
Op de website zijn ook alle vakanties van schooljaar 15-16 te vinden onder het kopje 
Kalender 15-16 
 
 

 
Studiedagen 2015-2016 
De kinderen hebben i.v.m. studiedagen van het team vrij op woensdag 23 september, 
maandag 7 december, maandag 1 februari, vrijdag 10 juni, maandag 13 juni en vrijdag 22 juli. 
 
Daarnaast hebben we studiemiddagen gepland op maandag 12 oktober, donderdag 12 
november, donderdag 14 januari, dinsdag 15 maart en donderdag 14 april. De kinderen zijn 
dan tot 12.00 uur op school en hebben ’s middags vrij. 

 
 

 

Het team van BBS De Klimboom wenst iedereen een fijne zomervakantie! 
 

 

mailto:info@bbsdeklimboom.nl
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Vakantie!           
  
  
  

 Wist je dat het, door de stand van de aarde ten opzichte 
van de zon, in de zomer warmer is, dan in de winter? 
Doordat de stralen bijna loodrecht naar beneden vallen, 
verliezen ze minder energie. Dit maakt de zomer warmer. 

 We hopen natuurlijk allemaal op een mooie  
zonnige zomer maar wist je dat 56,7 °C de hoogste 
buitentemperatuur ooit gemeten is? Deze temperatuur is 
gemeten op 10 januari 1907 in Death Valley in de 
Verenigde Staten. 

 Mensen die moeilijk in slaap vallen of ’s ochtends moeite 
hebben om uit bed te komen, kunnen deze vakantie het 
beste gaan kamperen. Amerikaanse onderzoekers hebben 
namelijk ontdekt dat deze problemen worden veroorzaakt 
doordat onze interne klok ontregeld wordt door de grote 
hoeveelheid kunstlicht waaraan we worden blootgesteld. 
Een weekje kamperen in de vrije natuur is dé manier om 
deze interne klok weer te resetten. 

 Als je snel bruin wilt worden kun je het beste veel het water 
op gaan. Want op het water wordt je sneller bruin. Dat 
komt omdat sneeuw en water een hoog zogeheten ‘albedo’ 
hebben, dat is de mate waarin een materiaal zonlicht 
weerkaatst. Daardoor bereiken niet alleen de stralen die 
rechtstreeks van de zon komen jouw huid, maar ook 
stralen die worden weerkaatst, een dubbele dosis dus. 
Zorg wel dat je je goed insmeert! 

  
 
 
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  

Nieuws                                                                                  
  



 

  Kinderuniversiteit 
Komend schooljaar zijn we terug met de kinderuniversiteit. Noteer 
woensdag 16 september alvast in je agenda, want dan vindt het eerste 
kindercollege van het nieuwe seizoen plaats.Vanaf 16 augustus kun je 
je aanmelden. 
Kijk hier voor meer informatie over de kinderuniversiteit. 
  
  
Digivitacode event 
Op 3 oktober organiseert TU/e Junior in samenwerking met VHTO en 
Fontys Hogeschool het digivitacode event voor meiden van 8 t/m 14 
jaar. Op de website en in de bijlage vind je meer informatie over hoe je 
je gratis kunt aanmelden. 

 

  
  
  
  

 
www.tue.nl/junior 
Facebook TU/e Junior 
  
Den Dolech 2, 5612 AZ 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
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