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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:
ü Directer en gerichter communiceren
ü Privacy-proof. Gebruiker voert zelf in welke gegevens zichtbaar zijn voor wie
ü App op mobiel: te downloaden via app-store of play-store: Basisonline Ouderportaal

Sinterklaas

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land! Op
woensdag 5 december komen ze een bezoek brengen
aan De Klimboom. Wij verwachten Sint en zijn Pieten
om 8.30 uur, buiten bij de speelplaats. Na een
gezamenlijke viering zullen ze in alle groepen nog even
binnenlopen. Sinterklaas is tot 12 uur op De Klimboom.
Na de viering heeft de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
surprise en in de onderbouw maken ze er ook nog een
gezellige ochtend van. Om 12.30 uur gaan we naar huis
en wensen we iedereen een heerlijk avondje!

Let op: de kinderen van groep 5 t/m 8 leveren al op dinsdagochtend 4 december hun gemaakte surprise in
(verpakt in een vuilniszak). Wij zullen ze dan tussen de middag op de podiumtrap tentoonstellen, zodat
iedereen alle prachtige kunstwerken al kan bewonderen. Op woensdag 5 december komen we er in de klassen
pas écht achter van en voor wie de surprise is.....spannend!!

Dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse
opvang.

Het is weer herfst!!
We zijn met de kinderen van de opvang en peuterwerk op zoek gegaan naar de
allermooiste blaadjes!
We hebben er een mooi schilderij van gemaakt met z'n allen!!

Groep 1-2 en 3

Thema Speelgoed en Sinterklaas
Tijdens de werklessen van IPC werken en spelen de kinderen over Sinterklaas, want dat past natuurlijk heel
goed bij ons thema van IPC: Speelgoed! Er wordt nieuw speelgoed gebouwd in de bouwhoek, er wordt
gerekend met pakjes en pepernoten, er worden chocoladeletters gebakken bij de zandtafel, er wordt
geschreven in het grote boek van Sinterklaas in de huishoek en speelgoedwoorden gestempeld.

Lezen groep 3
Wij zijn nog steeds flink aan het oefenen met lezen! Inmiddels hebben de kinderen kern 4 afgerond en ligt de
aandacht nu echt op zzzzingend of zzzzoemend lezen. Dit houdt in dat de kinderen tijdens het lezen niet meer
hakken (z-oe-k) maar alle letters aan elkaar 'zzzzoemen' (zzzzzzzoeoeoeoek). Op deze manier zullen ze sneller
de woorden in één keer gaan lezen. In de klas is dit tegen de kinderen verteld en wordt dit geoefend en ook
thuis kan er (bijvoorbeeld met de woordrijtjes) op deze manier geoefend worden.
Het Kasteel van Sinterklaas
De kinderen van groep 3 mochten donderdag 22 november naar Het Kasteel van
Sinterklaas! Wat een geluk! Het was natuurlijk geweldig om een kijkje te mogen nemen in
het postkantoor, de pietenschool, de cadeautjeskamer, de pietenslaapkamer, de kamer
van Sinterklaas en om de Pepernotensamba te mogen doen in de Pietenbakkerij! De
kinderen hebben genoten!

Groep 4
Kunstwerken in groep 4
De kinderen uit groep 4 zijn de laatste weken druk bezig geweest met een eigen
kunstwerk. Na een schets en het uitproberen van verschillende materialen heeft
iedereen een eindwerk gemaakt. In dit eindwerk mochten wasco, waterverf,
potlood en verf door elkaar gebruikt worden. Het eindresultaat mag er zijn! Net
zoals echte kunstenaars hebben we ons werk ook een naam gegeven. Het resultaat is te bewonderen voor het
lokaal van groep 4.
Raadsels
Tijdens de taalles hebben alle kinderen een raadsel gemaakt. We laten er graag een aantal aan jullie zien.
Kunnen jullie ze oplossen? Succes!

Groep 5-6

Enkele weken geleden heeft meester Harrie in groep 5-6 zijn ik-doos-spreekbeurt gehouden. Vanaf die
week zullen alle kinderen van groep 5-6 ook zo'n spreekbeurt gaan houden, waarin ze gaan vertellen
over zichzelf, aan de hand van spullen die ze verzameld hebben in de ik-doos.

Groep 7-8
Voorstelling Rhytmix
Op donderdag 22 november zijn we met groep 7-8 naar een voorstelling van Rhytmix geweest. Laura heeft hier
een stukje over geschreven:
Op donderdag 22 november 2018 zijn wij groep 7-8 naar Rhytmix geweest. Wat is
Rhytmix? Rhytmix is een clubje van 4 vier personen en ze spelen verschillende stukken en
ze deden een quiz tussendoor terwijl het orkest speelde. Wij groep 7-8 zijn er met de bus
heen geweest. Het was in een heel groot theater en het was super leuk. Van tevoren
moesten we een paar bodypercussies aanleren. Wat is bodypercussie? Bodypercussie is
een soort kort dansje met je handen en je lichaam, je kan dan klappen en stappen of
tegelijk. Je kan het ook zelf verzinnen. Wij moesten dat toen aanleren, het was best pittig
maar het lukte ons samen als een groep. We moesten die bodypercussie tijdens het optreden doen. De man
die daar aan mee deed gaf wel duidelijk aan wanneer we moesten beginnen met de bodypercussie. Er waren
verschillende scholen en iedere school had zijn eigen plekje in het theater. Wat we ook moesten aanleren was
een liedje 'Uptown Funk’. We mochten meezingen tijdens het optreden. En er waren erg veel instrument zoals:
trompet, cello, viool, dwarsfluit, een triangel en nog veel meer instrumenten. Toen gingen we
weer met de bus naar de Rips en gingen toen naar ons eigen huis toe.
Voorleeswedstrijd
In februari is er de voorleeswedstrijd. De leerlingen konden zich daarvoor opgeven. Vrijdag
hebben we in de klas voorleesrondes.

Luizencontrole

Maandag 5 november heeft er een extra luizencontrole plaatsgevonden in groep 7-8. Er zijn geen luizen of
neten aangetroffen: we zijn dus weer LUISVRIJ!
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,

Kerst

Zoals jullie weten vieren we dit jaar de kerstviering op donderdag 20 december van 17.00u tot 19.00u. We
zullen op school beginnen en gezamenlijk afsluiten met een gezellige sing-along in de kerk. Ook jij kunt hierbij
zijn! We hopen dat er veel publiek komt luisteren en zingen van 18.30u tot 19.00u in de kerk. Verdere
informatie over de precieze invulling van deze avond volgt nog.

Afscheid Maria Opsteen-Bexkens
Beste ouder(s),

Hierbij willen we u op de hoogte stellen dat Maria Opsteen – Bexkens per 1 januari 2019 gaat
genieten van haar pensioen. Ze zal op dinsdag 18 december voor de laatste dag werken en
dan haar afscheid vieren met kinderen op de groep.
Voor alle ouders is er tussen 16.30 en 18.00 gelegenheid om persoonlijk van haar afscheid te
nemen.
Tot slot willen we Maria ook langs deze weg heel erg bedanken voor alle jaren dat ze met veel
enthousiasme en gedrevenheid bij onze organisatie, op verschillende locaties, het peuterwerk
en de opvang voor kinderen heeft verzorgd.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mieke Vogels, directeur
Miriam de Mol, coördinator opvang
Kindcentrum de Klimboom

Diverse berichten:
Van de oudervereniging:

Dit jaar ontvangen jullie de factuur, voor de jaarlijkse ouderbijdrage, via het ouderportaal . Zoals jullie bij de
jaarvergadering hebben gehoord, blijft de ouderbijdrage € 20,00 per kind. Denken jullie eraan om deze factuur
op tijd over te maken, zodat wij ook komende jaar allerlei leuke activiteiten voor de kinderen kunnen
organiseren.

Van de werkgroep Gezinsvieringen:

Beste allemaal,
Op maandag 24 december is er om 19:00 een herdertjesviering in de kerk! We
zoeken hiervoor kinderen die ons zouden willen helpen met toneelspelen of
voorlezen. Binnenkort krijg je nog een uitnodiging met een aanmeldstrookje.
We zouden het heel leuk vinden om dit met jullie te vieren!
Alvast namens de werkgroep hele fijne en gezellige Kerstdagen toegewenst, en graag tot ziens op 24
december!
Groetjes, Toni, Daniëlle en Colinda

Onderaan dit sprokkelblad:
-

CV De Streupers – Flyer Bonte middag Junior;
DV Euphoria – Flyer presentatie avond.

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, i.v.m. de kerstvakantie, uiterlijk 17 december digitaal binnen zijn.

Agenda

Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Donderdag 20 december
Za. 22 dec. t/m Zo 6 jan. 2019

Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00 uur)
Sinterklaas op school
StudieDAG – alle kinderen vrij
Kerstviering (17.00-19.00 uur)
Kerstvakantie

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

