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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.

Ouderportaal
Vanaf de herfstvakantie wordt Ouderportaal gebruikt voor berichten vanuit ons
kindcentrum. Dat betekent dat het mailverkeer tot een minimum zal worden
teruggebracht. Mocht het nog niet gelukt zijn om aan te melden: doe dit dan z.s.m.
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

Jaarvergadering en thema-avond 13 nov.
Op 18 nov. vindt de jaarvergadering van de OV plaats. Daarna is de thema-avond

Media en kinderen - Een nieuwe kijk op
opvoeden!
Zie bijlage voor meer info. Graag op tijd aanmelden!
De overige info over de jaarvergadering ontvangt u van de OV.

Dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse
opvang.
In de herfstvakantie hebben we nog kunnen genieten van het prachtige
weer.
Nu schijnt het dan toch echt herfst te worden!
Hier besteden we de komende weken volop aandacht aan.
Veel plezier!!
BSO De Klimboom
Bij de BSO hebben we super leuke activiteiten gedaan in de herfstvakantie die te maken hebben met de herfst
maar natuurlijk ook met Halloween!!
Zo hebben we enge pompoenen gemaakt, een uitje naar het bos waar we veel “natuurschatten” gevonden en
ontdekt hebben. Onderweg hebben we lekker gesmuld van zelfgemaakte cakejes!
Ook hebben we nog zelf zeepjes gemaakt!
Het was weer een leuke week!
We gaan nog verder met de herfst, er staan nog veel leuke activiteiten op de
planning.
Langzaam gaan we ons ook weer verheugen op de komst van de Sint en zijn Pieten!
Dat wordt weer een gezellig tijd!

Groep 1-2 en 3
Samen spelen en werken in groep 1-2-3
We spelen en werken steeds meer samen met alle kinderen van groep 1-2-3. We spelen samen buiten, we
gymmen samen, we werken samen met IPC (werklessen en kringactiviteiten) en dat is heel fijn! We leren veel
van en met elkaar.
Nieuwe leerlingen
Wat leuk! Wij krijgen er de komende weken 3 nieuwe leerlingen bij in groep 1-2. Juul van
Leuken, Daan Claassen en Koen Heiligers zullen de komende weken bij ons instromen. Wij hebben er
heel veel zin in om met hen samen te spelen en te werken. We wensen Juul, Daan en Koen veel
plezier toe bij ons in de groep!
Herfst
Op 5 november beginnen we in groep 1-2-3 met ons nieuwe thema van IPC. Welk
thema dat is, houden we natuurlijk nog even geheim! Tot die tijd werken we over
het thema herfst. Afgelopen maandag hebben we met alle kinderen van groep 1-2-3
een heerlijke herfstwandeling gemaakt en allerlei mooie 'herfstschatten' verzameld.

Groep 4
Gouden Griffel
Op donderdag 10 oktober heeft Trude, leesconsulente van bibliotheek de
Lage Beemden, een bezoek gebracht aan groep 4. Zij heeft vertelt over de
Gouden Griffel en het Gouden Penseel. Trude heeft ons vertelt dat in het
kader van de Kinderboekenweek elk jaar deze bekroningen toegekend
worden aan de beste kinderboeken van het afgelopen jaar. Ze heeft de
bekroonde boeken laten zien en stukjes voorgelezen. Momenteel hebben
wij de boeken in de klas om ook zelf in deze boeken te lezen.
Start weektaak
Na de herfstvakantie is groep 4 begonnen met de weektaak. De kinderen krijgen een aantal opdrachten en
mogen zelf bepalen wanneer ze deze gaan maken. Uiteraard moet de weektaak wel af aan het einde van de
week.

Groep 5-6
Tafelsommen in groep 5 en 6
De afgelopen periode hebben op het gebied van tempo-rekenen de tafelsommen centraal gestaan in groep 5
en 6.
Kinderen hebben vlak na de zomervakantie een tafel-tempotest gemaakt en aan de hand
van de uitslag van deze test zichzelf een doel gesteld voor een tweede tempotest vlak vóór
de herfstvakantie. Bij deze tweede test hebben bijna alle kinderen hun gestelde doel
behaald! Héél erg knap! Ook zijn de eerste tafeldiploma’s al uitgedeeld aan 6 kinderen uit
groep 5 en 6.
De komende periode, van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie, staan bij temporekenen vooral de plus- en minsommen tot 100 in de belangstelling.

Groep 7-8
Huiswerk
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad?
Deze week beginnen we met huiswerk. De leerlingen zijn ingedeeld in een huiswerkgroepje.
Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van elke leerling. Het huiswerk zit in een mapje en
elke week wordt dit besproken (het kan dat dit niet voor elke leerling op dezelfde dag is) en
krijgen de leerlingen nieuw huiswerk op.
Het huiswerk wordt opgeschreven in hun agenda en ze plannen wanneer ze dit thuis gaan maken.
Nieuwsbegrip XL (huiswerk op dinsdag) blijft staan.
Succes!

Continurooster
Inmiddels hebben we alweer een paar maanden gewerkt met het continurooster. Het team heeft er in
samenspraak met de vrijwilligers, kinderen en ouders hard aan gewerkt om de lunchpauze zo goed mogelijk te
laten verlopen. Er zijn enkele kleine aanpassingen gedaan maar de grote lijn blijft onveranderd. Het team en de
vrijwilligers zijn erg tevreden over het verloop tot nu toe.
Maar wat vinden de kinderen er nu van? Een kleine bloemlezing van hun reacties op deze vraag
Ik vind het leuk dat je met elkaar kunt kletsen.
Ik vind het leuk dat je samen fijn kunt eten.
Het is
lekker rustig om samen te eten.
Leuk om te kijken hoe het in een andere klas is.
Ik vind het leuk dat je
naar een andere groep toe mag. Ik vind het leuk dat je vrienden uit een andere klas dan ook weer ziet. Ik
vind het leuk dat ik bij vriendinnen zit en dat we gezellig samen kunnen eten. Ik vind het leuk als ik bij mijn zus
zit.
Ik mis soms mijn mama, papa en zusje.
Als wij bij opa en oma zijn, mogen we een eitje, dat kan
hier niet.
Ik vind het leuk dat je je eigen juf daarna dan weer ziet.
Fijn dat we eerder thuis zijn
maar ik toch liever thuis met mijn moeder. Thuis maakte ik een tosti of een ei of thee, dat kan nu niet. Maar ik
vind het fijn dat we eerder uit zijn.
We krijgen te weinig tijd om te eten.
Ik vind het leuk
omdat we bij sommige kinderen aan tafel zitten uit andere groepen.
Ik vind het leuker om met mijn
eigen klas te eten.
Ik vind het goed gaan maar ik eet liever in mijn eigen klas. Thuis heb je keuze uit
lunch, crackers worden zacht op school.
Thuis kon ik tv kijken, hier gaat dat niet.
In groep 1-2
heb je kleine stoelen om op te zitten.
Als je in je eigen klas eet, heb je geen last van restjes van andere
kinderen op je plek.
Ik leer nu ook de kinderen uit andere groepen kennen.
Ik vind het leuk, maar
ook weer niet. Ik eet toch liever thuis.
Ik vind een timer fijn tijdens het eten zodat je weet hoe lang je nog
hebt. Ik vind het niet fijn omdat ik dan niet meer bij mijn opa kan eten.
Ik eet graag bij mijn vriendinnen.
Uiteraard nemen we alle opmerkingen serieus en blijven we samen nadenken over hoe we het voor iedereen
zo goed mogelijk kunnen doen.

Teachers 4 Teachers
Berichtje van Mieke

To meet, to connect, to learn, education is their future!
Van 26 september - 7 oktober was ik, samen met 2 andere directeuren van
onze stichting, met Teachers 4 Teachers op studiereis naar Kenia. We hebben
met onze groep onderwijsgevenden uit heel Nederland gewerkt met
Keniaanse collega-directeuren uit de kustprovincie Kwale ten zuiden van
Mombasa.
In groepjes van 3 (samen met een
Nederlandse directeur en een Keniaanse ‘headteacher’) hebben we 2 dagen
workshops gegeven aan groepen directeuren. We hebben daarna een aantal
Primary Schools bezocht en klassenbezoeken gedaan. We hebben talentvolle,
gepassioneerde leerkrachten en directeuren gezien. Maar ook klassen met
meer dan 100 kinderen (zittend op de grond) in één lokaal, weinig
voorzieningen en leermiddelen. School is, zeker in die armoedige
omstandigheden, het beste wat kinderen kan overkomen. Zo krijgen ze toch de
kans om uiteindelijk een beroep te leren en voor zichzelf te kunnen zorgen,
ook wanneer er in tijden van droogte geen voedsel beschikbaar is.
Het was een onvergetelijke, overweldigende reis, naar plaatsen waar toeristen niet (kunnen)
komen. Wat was het interessant en leerzaam om samen te werken met onze Keniaanse en
Nederlandse collega’s!
De gedrevenheid om kinderen een goede toekomst te bieden is wat ons samenbracht: het
belang van goed onderwijs voor alle kinderen, in de hele wereld, onder wat voor
omstandigheden dan ook!
Op www.teachers4teachers.nl zijn diverse blogs te lezen over onze reis.

Luizencontrole
Afgelopen maandag heeft er een luizencontrole plaatsgevonden. In de groep 7-8 zijn bij enkele kinderen
luizen/neten aangetroffen. Op maandag 5 november vindt er een extra controle in groep 7-8 plaats.
Op de website van school vindt u bij ‘Ouderlinks’ informatie over de goede aanpak van hoofdluis.
Verder is het heel belangrijk dat iedereen thuis goed blijft controleren,

Diverse berichten:
Van het Oranjecomité;

Van het KinderVakantieWerk De Rips:
Beste ouders/verzorgers,
Ook dit jaar mag de Kvw de Rips weer meedoen aan het Ploegefist. Het Ploegefist wordt dit jaar
voor de 10e keer georganiseerd, een jubileumjaar dus. We kunnen helpen het Ploegefist een
succes te maken. Dit kan d.m.v. de avonden in te vullen als vrijwilliger om voor je vereniging geld
in te zamelen, en door de avonden vol te krijgen met geweldig publiek, dus verzamel vrienden, familie, (vage)
kennissen en goede bekenden, en motiveer ze om naar onze evenementenhal te komen! En dan gaan we er met
z'n allen voor zorgen dat we die drie avonden volledig uitverkocht raken en er een geweldig jubileumweekend
van maken.
Het zou fijn zijn als je als vrijwilliger via de Kvw wilt opgeven. Dit kan op email: kvwderips@gmail.com of bij
Jolanda v.d. Waal (contactpersoon Kvw).
Het geld is uiteraard bedoeld voor onze kinderen tijdens de Kvw-dagen.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers voor de feestavonden zelf, het opbouwen en het afbreken.
Het opbouwen is op maandag 19-11 vanaf 19.00u, dinsdag 20-11 vanaf 19.00u, woensdag 21-11 vanaf 19.00u,
donderdag 22-11 vanaf 19.00u en vrijdag 23-11 van 09.00u tot 12.00u.

Het opruimen is op zaterdag 24-11 van 10.00u tot 15.00u, zondag 25-11 van 10.00u tot 15.00u en maandag 2611 vanaf 09.00u.
Verder wordt er op de drie avonden (23-11,
24-11 en 25-11) zelf gezocht naar mensen
voor:
Bar (12 personen)
Garderobe (6 personen)
Bonnen verkoop (6 personen)
Entree (4 personen)
Flexibele plekken
Je kunt uiteraard voorkeuren opgeven, en we zullen daar zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.
Echter we hopen ook wel op jullie begrip als dat niet volledig mocht lukken. Vrijwilligers voor de feestavonden
dienen minimaal 18 jaar te zijn.
De vrijwilligers infoavond is dit jaar op woensdag 21 november van 20.00 - 20.30 uur in de hal. Het is belangrijk
dat iedereen er dan is, en mochten er mensen niet bij kunnen zijn, dan hoor ik dat graag tijdig, want dan zullen
die op een ander moment even langs moeten komen. Wij moeten namelijk i.v.m. de strengere richtlijnen een
paraaf van alle vrijwilligers hebben om aan te tonen dat zij op de hoogte zijn van de (veiligheids-)regels. (denk
aan nooduitgangen etc.).
We hopen op vele opgaven, zodat wij als Kvw de Rips een goede bijdrage kunnen leveren aan het Ploegefist van
2018. Bij opgave graag vermelden wanneer je kunt helpen en waar je voorkeur naar uit gaat. Opgeven graag
voor 08-11-2018.
Stichting Ploegefist De Rips en Kvw de Rips

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 rechtstreeks aan Karin
(verschurenkarin@gmail.com) sturen of aan mieke.vogels@stichtinggoo.nl.
Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk 26 november digitaal binnen zijn.

Agenda
Dinsdag 30 oktober
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november
Dinsdag 13 november
Dinsdag 20 november
Dinsdag 27 november
Dinsdag 4 december
Donderdag 6 december
Donderdag 20 december
Za. 22 dec. t/m Zo 6 jan. 2019

Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Studiemiddag – alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Jaarvergadering OV + thema (20:00-22:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
StudieMIDdag – alle kinderen vrij (12:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
StudieDAG – alle kinderen vrij
Kerstviering
Kerstvakantie

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

Thema-avond De Klimboom

Media en kinderen
Een nieuwe kijk op opvoeden!
Buitenspelen, gezond eten... spelen, we vinden het
allemaal enorm belangrijk, maar, of je het nu wilt of
niet, kinderen komen daarnaast ook op steeds jongere
leeftijd in aanraking met media. Thuis, bij vriendjes,
maar bewust of onbewust ook op de opvang en op
school. Sterker nog, kinderen weten niet anders.
Zij groeien op in een wereld
die met de dag digitaler wordt. Een wereld van verschil met pakweg 20 jaar
geleden, toen de mobiele telefoon nog met een opmars bezig was.
https://www.youtube.com/watch?v=TNwhIHqM60g
Voor kinderen zijn de tablets, smartphones en connected toys heel vanzelfsprekend, maar de balans
lijkt soms zoek. Mediaopvoeding is dus belangrijk, maar wat houdt het in? Waar hebben we het
eigenlijk over als we het hebben over media? Wanneer begin je met media (en opvoeden) en wat
verandert er naarmate kinderen ouder worden? Wat betekent dat voor de mediaopvoeding en jou
als ouder?
Dit zijn nog maar een greep van de vragen waar ouders mee kunnen worstelen.
Er valt veel te bespreken. We zijn benieuwd naar jullie vragen en hebben Denise
Bontje (@DmaakthetBont) gevraagd ons mee te nemen in de (digitale) wereld
van het kind. Welke kansen liggen er?
Nieuwsgierig? Kom op 13 november 2018 naar de ouderavond! Meld je aan en
laat je inspireren!
Locatie: Kindcentrum De Klimboom, De Rips
Tijdstip: 20.30 uur
(aansluitend op de jaarvergadering van de OV van De
Klimboom. Deze start om 20.00 uur)

Aanmelden: Op tijd! Uiterlijk maandag 5 nov.
mieke.vogels@stichtinggoo.nl
NB: Er worden ook ouders van andere locaties van GOO
uitgenodigd. Er is een maximum aantal deelnemers
vastgesteld.

