Nr. 1 – 20 aug. ‘18
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.

Vanmorgen zijn we het schooljaar 2018-2019 gestart met 118 leerlingen. De kinderen
hebben kennisgemaakt met hun nieuwe groepen en ook met de nieuwe meester of juffen.
Fijn dat jullie er weer zijn!

Kindcentrumgids en informatieboekje
Deze week krijgen alle kinderen een informatieboekje. Hierin staan een aantal praktische zaken over het
kindcentrum en contactgegevens van het team, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging bij elkaar.
De kalender voor het schooljaar 2018-2019 is te vinden op de site. De definitieve versie van de
kindcentrumgids komt daar deze week ook op te staan.

Informatieavonden
In het begin van het schooljaar vinden de informatieavonden van de groepen plaats. De leerkrachten geven op
deze avonden uitleg over wat er in de groepen gaat gebeuren in dat schooljaar. Ook worden dan meteen de
afspraken gemaakt voor de eerste kindontwikkelgesprekken.
Maandag 27 augustus
19.30 - 20.30 uur: groep 1-2 en 3
Dinsdag 28 augustus
19.30 - 20:30 uur: groep 4 en 5-6
20.30 - 21.30 uur: groep 7-8

GOEDE START!
In deze eerste weken wordt in de groepen veel aandacht besteed aan de drie Klimboomregels. Altijd goed en
belangrijk om deze weer opnieuw uitgebreid onder de aandacht te brengen.

Omgaan met elkaar
We hechten binnen het kindcentrum veel waarde aan een goede manier van omgaan met elkaar. Hieraan
wordt dagelijks aandacht besteed. De drie ‘klimboomregels’ zijn voor ons richtinggevend. Deze regels hebben
te maken met de volgende onderdelen:
Omgaan met elkaar - Omgaan met het gebouw en de omgeving - Omgaan met spullen/eigendommen -

De 3 Klimboomregels
 Voor groot en klein
zullen we aardig
zijn
 Het kindcentrum is
binnen een
wandelgebied en
buiten hoeft dat
lekker niet!
 We zullen goed
voor de spullen
zorgen dan zijn ze
weer te gebruiken
morgen
In het begin van het
schooljaar wordt samen met
de kinderen betekenis en
inhoud gegeven aan
hetgeen hiervoor staat. We
maken goede afspraken met
elkaar.
Wat betekent dat nu
voor ons allemaal en
voor jou in het
bijzonder?
Hoe doe je dit op een
goede manier?
Welk gedrag laat je dan
zien?
We hebben een aantal
afspraken binnen het
kindcentrum, o.a. over hoe
wij omgaan met pesten,
vastgelegd in het
gedragsprotocol. Dit kunt u
vinden op de website.

We gaan ervoor zorgen dat we er, samen met de kinderen en hun
ouders/verzorgers, een heel mooi jaar van kunnen maken.
Voor alle kinderen!

Ouderportaal
Met ingang van dit schooljaar werken we met Ouderportaal.
Het is de bedoeling dat dit communicatiemiddel vóór de herfstvakantie optimaal
ingezet wordt. De voordelen van het Ouderportaal:
 Directer en gerichter communiceren
 Privacy-proof. Gebruiker voert zelf in welke gegevens zichtbaar zijn voor
wie
 App op mobiel: te downloaden via app-store of play-store: Basisonline
Ouderportaal

Gymlessen, sport en bewegen
Alle groepen hebben tweemaal per week gymles. De gymschoenen van de kinderen van groep 1-2 blijven
op school. Van de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt verwacht dat zij geschikte sportkleding meenemen op
de dagen dat ze gymles hebben. Zorgt u ervoor dat de gymschoenen geen zwarte zolen hebben of andere
donkere zolen die strepen op de vloer kunnen veroorzaken?
Groep 1-2 en 3:
dinsdagochtend en vrijdagochtend
Groep 4:
dinsdagmiddag en donderdagochtend
Groep 5-6:
dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 7-8:
dinsdagochtend en donderdagmiddag
Inge Poos, sport- en beweegcoach, begeleidt het team dit jaar weer bij het geven van
vernieuwend bewegingsonderwijs. Zij is sinds schooljaar 17-18 werkzaam voor de gemeente
Gemert-Bakel en wordt, samen met haar collega Tijn van Lankveldt, ingezet op alle
kindcentra van stichting GOO.
Dit jaar starten we met het Naschools Beweeguurtje. Meer hierover staat verderop in het Sprokkelblad.

Luizencontrole
Vanmorgen zijn de kinderen van school weer gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen.
In de onderbouw zijn we luisvrij gestart!
In de bovenbouw zijn wel enkele luizen en neetjes gevonden.
Daarom wordt daar op maandag 3 september opnieuw gecontroleerd.
Mocht u na vandaag luizen of neten in het haar van uw kind vinden, dan dient u de school daarvan direct op de
hoogte te stellen en direct te zorgen voor de juiste behandeling. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.
Op de website van school vindt u bij ‘Ouderlinks’ informatie over de goede aanpak van hoofdluis. Deze
aanwijzingen moeten nauwkeurig en consequent gevolgd worden. Verder is het heel belangrijk dat iedereen
goed blijft controleren.
Wilt u ervoor zorgen dat de ouders van de luizencontrole snel en gemakkelijk kunnen controleren?
Daarvoor is het nodig dat het haar goed schoon is en dat er zo weinig mogelijk elastiekjes, speldjes, strikjes,
vlechtjes, staartjes enz. in het haar zitten.

Diverse berichten:
Van de Oudervereniging
Schoolfotograaf
Op vrijdag 7 september komt de schoolfotograaf weer vrijblijvend foto’s maken van alle kinderen.
Het is dezelfde fotograaf als vorig schooljaar; foto Verreijt.
De fotoreportage bestaat uit 5 verschillende studiofoto’s, een combinatievel, een groepsfoto en eventueel een
foto van broertjes of zusjes in formaat 13x18.
Ouders kunnen, uiteraard geheel vrijblijvend, de keuze bepalen en de foto’s naar believen afnemen. Er kan ook
gekozen worden uit afdrukken op canvasdoek, kleding, tassen, mokken, etc.
Nabestellen is nog jaren mogelijk via de webwinkel www.fotomenu.nl. Alle nabestellingen naar keuze in kleur,
zwart-wit of sepia

Ouders ontvangen binnen 2 weken na de fotosessie een persoonlijk inlogcode waarmee ze de foto's via
internet kunnen bekijken en bestellen op www.fotokeuze.nl .Ook is er de mogelijkheid om de foto’s digitaal te
bestellen.Er hoeft niets van tevoren ingevuld te worden.
Wat betreft de gezinsfoto’s, deze worden na schooltijd gemaakt tussen
12.30 – 13.00 uur (alle andere foto’s tijdens schooltijd).
Hiervoor komt een intekenlijst op het prikbord te hangen (prikbord tussen
de onderbouw ingang en BSO ruimte). Ook kinderen die hier (nog) niet op
school zitten mogen mee op de foto.

Van de Werkgroep Gezinsvieringen:
Beste allemaal,
Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad!
We gaan ook weer aan de slag met de gezinsvieringen in de kerk, en de eerste staat gepland voor zaterdag 22
sept. om 19.00 uur. Daarvoor is er op woensdag 19 sept. van 14.00-15.30 een knutselmiddag in het parochie
zaaltje. De uitnodiging met opgave strookje volgt nog. Jullie zijn allemaal natuurlijk van harte welkom!
groetjes namens de werkgroep gezinsvieringen, Toni, Daniëlle en Colinda

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 van het nieuwe schooljaar 2018-2019 moeten deze uiterlijk 27 augustus digitaal
binnen zijn.

Agenda
Maandag 27 augustus
Dinsdag 28 augustus
Woensdag 5 september
Vrijdag 7 september
Wo 19 t/m vr 21 september

19.30 – 20.30 uur: Informatieavond gr. 1-2 en 3
19.30 – 20.30 uur: Informatieavond gr. 4 en 5-6
20.30 – 21.30 uur: Informatieavond gr. 7-8
Studiedag – alle kinderen vrij
Schoolfotograaf
Schoolkamp gr.7-8

Vakanties 2018-2019:
13 okt t/m 21 okt
22 dec t/m 6 jan 2019
2 maart t/m 10 maart
20 apr t/m 5 mei
30 mei t/m 2 juni
8 juni t/m 10 juni
6 juli t/m 18 aug

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartdagen
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedagen van de basisschool
De kinderen hebben i.v.m. studiedagen van het team vrij op woensdag 5 september, donderdag 6 december,
maandag 4 februari, dinsdag 2 april en vrijdag 5 juli.
Daarnaast hebben we studiemiddagen gepland op maandag 5 november, donderdag 16 mei en dinsdag 25 juni.
De kinderen zijn dan tot 12.00 uur op school en hebben ’s middags vrij.
Het peuterwerk kent geen studiedagen.

De kalender voor schooljaar 2018-2019 kunt u op de website vinden.

Doe mee met Goed Bezig!

Naschools Beweeguurtje KC de Klimboom

Zit je op Kindcentrum de Klimboom? En vind jij het leuk na schooltijd
gezellig te sporten en bewegen? Doe mee met het Goed Bezig
Beweeguurtje!
De sport- en beweegcoach Inge organiseert een gezellig en vooral
leuk beweeguurtje aansluitend aan de schooltijd. Samen lekker
sporten en plezier maken!
Wat kan je verwachten?
Een gymzaal volgebouwd met leuke activiteiten, muziek erbij en
heel veel gezelligheid. Je kan zelf kiezen waar je wil spelen en
welke activiteiten je wil doen. Voor een leuke impressie kan je
het filmpje eens bekijken van het beweeguurtje in de
Mortel:https://www.facebook.com/goedbeziggemertbakel/videos/7649375170475
63/

Beweeguurtje KC de Klimboom
De eerste reeks van het beweeguurtje is voor de kinderen van groep 3 t/m 5! De
kinderen kunnen zich na schooltijd verzamelen bij de tafels bij de hoofdingang van
school. Hier zal Inge de kinderen ophalen om ze mee te nemen naar de gymzaal.

De data zijn:
04-09-2018 van 15:00 tot 16:00 uur
18-09-2018 van 15:00 tot 16:00 uur
02-10-2018 van 15:00 tot 16:00 uur

Meedoen
Wil je meedoen? Schrijf je in voor een blok van 3 weken, dit kost
€3. Als je hebt ingeschreven, verwachten we dat je komt. Meer
weten? Ga naar www.goedbeziggemertbakel.nl.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 augustus. Ga dan naar
https://www.goedbeziggemertbakel.nl/projecten/goed-bezig-beweeguurtje/ en klik
locatie KC De Klimboom aan.
Met sportieve groet en tot bij het beweeguurtje!!
Inge Poos
Sport- en Beweegcoach

