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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.

Kerst op De Klimboom
Beste allemaal,
Donderdag 20 december vieren we met alle kinderen van onze school
het kerstfeest van 17:00u tot 19:00u.
De kinderen brengen vanaf 17:00u hun tapasgerechten naar school
zodat we om 17:15u kunnen starten met eten.
Om 18:15u vertrekken de kinderen
naar de kerk zodat we om 18:30u
kunnen starten met de kerst-sing-along.
Daarvoor nodigen wij alle ouders en
andere belangstellenden uit. Graag tot
dan!
Kinderen en team van De Klimboom

Voorleesouders bedankt!
De afgelopen weken hebben wij veel ouders zien voorlezen op school. Wij willen alle ouders
hiervoor bedanken. Kinderen kwamen vol enthousiasme terug de groepen in en hebben veel
over de verhalen kunnen vertellen.

Buitenschoolse opvang.
Wat hebben we een leuke sinterklaasmiddag gehad op de BSO.
We hebben een quiz gedaan, twee groepen gingen de strijd met elkaar aan.
Er kwamen vragen, stellingen, tekenopdrachten en uitbeeldopdrachten voorbij, allemaal over het
sinterklaasfeest! De kinderen konden per goed antwoord een pepernoot winnen, nou dat zorgde voor een
leuke strijd!
Natuurlijk was sinterklaas ons niet vergeten, we hebben een superleuk cadeau gekregen namelijk Fantasy Fort
waarmee wij fantastische hutten kunnen bouwen!!

Dagopvang en Peuterwerk
Wat was het toch een leuke en spannende tijd de afgelopen weken. We zaten volop in het sinterklaasfeest! Er
is veel verkleed, geknutseld, rollenspellen gedaan en er zijn heerlijke pepernoten gebakken!
Op dinsdag 4 december hebben we allemaal ons diploma gehaald bij de
pietengym. Toen we terugkwamen op de groep lag er een hele berg met
cadeautjes, wat een verrassing! We zijn enorm verwend.
Donderdag gaan we met z’n allen genieten van het lekkere kerstdiner, dat wordt
leuk!
Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goed begin van 2019!

Groep 1-2 en 3
Leeslessen groep 1-2-3
Tijdens onze leeslessen met de kinderen van groep 3, mogen kinderen van groep 1 en 2 die dat willen, ook
aansluiten bij de instructie. Leuk om te zien hoe enthousiast deze kinderen deelnemen aan de les! Het is ook
mooi om te zien hoe graag de kinderen van groep 3 de nieuwe klanken en bijbehorende gebaren aan de
kinderen van groep 1-2 willen leren.
Als de kinderen van groep 3 in de vakantie nog lekker door willen gaan met lezen, dan raden we iedereen
nogmaals aan om zzzzzzzoemend te blijven lezen. Dus bijvoorbeeld: mmmmaaaaaaak i.p.v. m - aa - k. Veel
leesplezier samen!
Vakantie!
Na een drukke, maar hele leuke sinterklaas- en kerstperiode gaan we nu met z'n allen genieten van een
heerlijke kerstvakantie. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019! Wij zien jullie graag
allemaal weer terug op maandag 7 januari 2019!

Groep 4
Bezoek Boerenbondsmuseum
Op vrijdag 14 december zijn de groepen 4 en 5-6 naar het Boerenbondsmuseum geweest. Ze hebben de
afgelopen tijd gewerkt aan het IPC-thema Jong en Oud en een bezoek aan het museum sloot dus perfect aan.
We zijn enkele uren terug in de tijd gegaan, terug naar het leven van 100 jaar geleden.
Dank aan de ouders voor het rijden en de vrijwilligers in
het museum. Het was een prachtige dag!
Hierbij nog enkele reacties van de kinderen:
'Ze hadden vroeger een krijtbord en nu hebben wij een
digibord'.
'Het geld van vroeger was anders.'
'Ze sliepen vroeger in een soort kast.'
'Je hebt meestal geen wc in huis, dan moet je in een soort
van pan plassen.'
'Nu hebben ze machines, dat hadden ze vroeger niet.'

Damtoernooi in groep 4
Groep 4 heeft de afgelopen weken leren dammen en nu zijn alle kinderen klaar
voor het damtoernooi. Op donderdag 20 december gaan de kinderen de strijd
met elkaar aan. Wie gaat de damkampioen van groep 4 worden?

Groep 5-6
I.P.C. Jong en oud.
Voor de kerstvakantie sluiten we ons I.P.C.-thema: Jong en oud alweer af.
Op vrijdag 14 december zijn we hiervoor als één van de afsluitende activiteiten naar
het boerenbondsmuseum geweest. Óók hebben de kinderen van groep 5-6 op
woensdag 12 december een gymles gegeven aan ouderen. In groepjes hadden alle
kinderen een activiteit voorbereid die ze door de ouderen van de ouderengymclub
lieten uitvoeren. Om zich hierop voor te bereiden hebben ze eerst zélf een gymles
lang ervaren hoe het is om te bewegen, wanneer je je spieren wat minder goed kunt
gebruiken. Hiertoe hadden ze allemaal kokers om hun armen en benen gedaan.
Kinderen hebben geleerd om beter in te schatten wat ouderen wél en niet kunnen
wanneer het gaat om bewegen. We willen de mensen van de ouderengym en hun
trainster hartelijk bedanken voor de gastvrijheid tijdens hun gymles.

Groep 7-8
Voorleeskampioen
Anouk, Teun en Laura hebben in de klas als beste gelezen en mochten voor de school voorlezen. Uiteindelijk is
Laura als winnaar gekozen. Op dinsdag 22 januari gaan we haar met de klas aanmoedigen tijdens
de voorleeswedstrijd in de Eendracht.
Kerstvakantie
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019!
Huiswerk
Voor na de vakantie krijgen de leerlingen geen huiswerk op.

Jumbo sparen
Onze school heeft een mooi bedrag opgehaald, nl. € 231,59. Bedankt
Jumbo! Bedankt voor het sparen allemaal!
Samen met de leerlingenraad gaan we er mooie spullen voor uitzoeken.

Diverse berichten:
Van de oudervereniging

Herinnering ouderbijdrage
Denken jullie eraan om voor 31 december 2018 de ouderbijdrage over te maken? Dit is, net als
andere jaren, € 20 per kind. De factuur kunt u terugvinden in het ouderportaal.

Van Dorpsoverleg De Rips

Openlucht theater De Rips
Het theater vertoont verzakking aan de voorzijde:
Op het theater wordt met fietsen over het talud gereden, waardoor de aanplant
kapot gaat en het zand verzakt. De blootliggende stenen leiden tot een gevaarlijke
situatie.
Het opknappen kost veel geld en is niet echt zinvol als er over het talud wordt
gelopen en gefietst.

Daarom is afgesproken, met ingang van het nieuwe jaar:
De looproute van school naar het voetbalveld via
•
het talud wordt afgesloten.
Spelen op het theater mag, maar niet op het talud
•
en zeker niet met een fiets.
Het talud wordt met een lint afgesloten.
•
Onder schooltijd houdt de school toezicht op
•
spelen op het theater.
De ondernemersvereniging knapt nog een keer
•
het theater op.
Gerekend wordt op medewerking van allemaal, zodat
we een mooi en veilig theater voor De Rips kunnen
behouden.

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Mini-symposium geldgebrek;
Kerstlichtjestocht in de Vredepeel.
Trainingen Leren met LEV: Positief opvoeden

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 21 januari digitaal binnen zijn.

Agenda
Donderdag 20 december
Za. 22 dec. t/m Zo 6 jan. 2019
Maandag 4 februari
Maandag 18 februari

Het team van De Klimboom
wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gelukkig 2019!

Kerstviering
Kerstvakantie
StudieDAG
Theaterproject groep 7-8

