Nr. 7 – 31 jan. ‘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

Chromebooks:
In groep 7 en 8 zijn we vorige week begonnen met het werken met Chromebooks.
Deze worden vooral ingezet als vervanging voor de Snappet maar ook tijdens IPClessen, bouw-lezen. Later zullen de apparaten tijdens weektaak steeds meer ingezet
gaan worden. De kinderen hebben allemaal een inlog gekregen met een Googleaccount, hiermee kunnen ze ook thuis inloggen.
Groep 5 en 6 gaan komende week beginnen met de Chromebooks. De groepen 3 en
4 zullen ook regelmatig met de apparaten gaan werken.

Carnaval op de Klimboom!
Op vrijdag 1 maart vieren we op school carnaval!
We starten om 8.30 uur en alle kinderen mogen dan verkleed naar
school komen.
Ook dit jaar is de kindercarnavalsoptocht een onderdeel van het
programma. De kinderen mogen hiervoor thuis iets leuks bedenken om
mee te doen aan de optocht door De Rips. Denk aan: het zo mooi
mogelijk versieren van je step, bolderkar of trapauto, of…. jezelf!
Voor de mooiste creatie uit iedere klas is er misschien weer een leuk prijsje te winnen.
Prins Tom en Prinses Claudia, en jeugd-Prins Daan en jeugd-prinses Isa van carnavalsvereniging de Streupers en
hun gevolg worden uitgenodigd om bij onze carnavalsviering aanwezig te zijn en om de optocht te jureren.
De route van de Klimboomoptocht is onder dit bericht te vinden. We willen iedereen van harte uitnodigen om
tussen 10.00 uur en 10.30 uur ergens langs de route te gaan staan om te komen kijken naar deze bonte stoet!
Voor en na de optocht vieren we op de Klimboom een gezellig carnavalsfeestje tot 12.30 uur. Daarna hebben
we een weekje (carnavals)vakantie!
Veel plezier allemaal en succes bij het bedenken, maken, versieren
van iets bijzonder moois!
En hopelijk zien we veel belangstellenden langs de route!

Buitenschoolse opvang, Dagopvang en Peuterwerk

Winter! Brr.. wat is het koud!
Wij zijn gestart met het thema winter. Wat erg leuk was, is
natuurlijk de sneeuwpret die we al hebben gehad! We
hebben kunnen sleeën, graven, sneeuwpoppen gemaakt,
gevoeld, het laten smelten: volop gespeeld in de sneeuw! De
kinderen van de dagopvang en peuterwerk spelen binnen
heerlijk in onze eigen iglo, maken knutselwerkjes, lezen
boekjes, en doen andere winterse activiteiten. Ook de BSO
komt regelmatig in de iglo spelen, en gaan mee in het thema! We hebben
sneeuwpoppen gemaakt van sokken en hele mooie iglo’s van suikerklontjes!

Groep 1-2 en 3
Brrr....wat is het koud!
Het huidige winterweer sluit perfect aan bij ons nieuwe thema van IPC 'Brrrr.... wat is
het koud!'. Tijdens onze werklessen in groep 1-2-3 bouwen we een ijsbaan, maken we
nepsneeuw van maïzena, maken we sneeuwpoppen van wc-rolletjes, doen we proefjes
met sneeuw en ijs, bekijken we informatie in boeken en op de computer over de winter,
rekenen we in winterboekjes en schrijven we woorden bij een vertelplaat. Én: spelen we
lekker buiten in de échte sneeuw!
Lezen groep 3
Wauw....al 6 kernen hebben we afgerond! Alle letters zijn aan bod gekomen en wat kunnen we al veel woorden
lezen en schrijven. Nog steeds lezen we alles zzzzzzzzoeoeoeoemmmmend en ook de kinderen van groep 1 en
2 die graag aan willen sluiten bij een leesles, oefenen enthousiast met ons mee.

Groep 4 en 5-6
Voorstelling
Op maandag 11 februari gaan wij met de groepen 4 en 5 naar de voorstelling ‘Radio Walvis’ in de Eendracht in
Gemert. Veel ouders hebben zich al opgegeven om mee te rijden naar deze voorstelling. We hebben nog één
ouder nodig om met alle kinderen naar Gemert te gaan. We vertrekken om 12.40 uur en de verwachting is dat
we rond 14.30 uur weer terug op school zijn. Graag opgeven bij juf Marlous
(marlous.vanschijndel@stichtinggoo.nl).
Thema Mode
Op vrijdag 18 januari is met een “raar-met-je-haardag” ons I.P.C.-thema MODE van start gegaan.
De periode tot aan carnaval zal er door groep 4 en groep 5-6 weer flink gewerkt worden aan dit
thema vanuit allerlei vakgebieden. Kunstzinnige vorming en
muziek komen aan bod, maar ook de geschiedenis van de mode
en mode in andere landen.
We willen op woensdagochtend 27 februari graag alle ouders van
groep 4, 5 en 6 uitnodigen voor onze slotshow van het thema.
Hierin zullen de kinderen presenteren wat ze hebben geleerd
tijdens het thema. U ontvangt te zijner tijd nog een uitnodiging
via ouderportaal voor deze slotshow.
Juffrouw Juul
Op vrijdag 25 januari heeft juffrouw Romy afscheid genomen van groep 5-6 waar ze haar stageperiode heeft
afgerond.
De komende periode is er in groep 5-6 een andere student van Hogeschool De Kempel die stage komt lopen.
Juffrouw Juul is eerstejaars student en heeft in de afgelopen periode al stage gelopen op onze school in groep
4. Haar eerste stagedag in groep 5-6 is op dinsdag 19 februari.

Groep 7-8
Spreekbeurten
Na de carnavalsvakantie beginnen we met spreekbeurten.
Het thema van de spreekbeurten is een beroep.
In de klas hangt een planning van wie wanneer aan de beurt is. Dit hebben ze als het goed ook
allemaal in hun agenda geschreven.
In de bijlage vinden jullie de voorbereiding hiervoor. Deze hebben ze ook allemaal op papier mee
gekregen.
Succes!
Kwink
Een aantal weken zijn we nu Kwink aan het uitproberen. Het is een methode voor sociaal
emotioneel leren. We hebben het nu over conflicten. Ons motto is dan ook: Conflict? Zoek het
samen uit!
In de klas leren we over hoe we conflicten kunnen oplossen en gaan we dit ook laten zien door
het uit te spelen (drama). Daarbij hoort ook een koelkastposter (zie bijlage). Deze is bedoeld om
het samen met je zoon/dochter nog eens over de les te hebben en letterlijk op de koelkast te hangen. Als er
leerlingen zijn die dit graag willen dan printen we deze natuurlijk uit op school.
Uitstapje
Op vrijdag 22 februari gaan we als afsluiting voor ons IPC thema ergens heen.
Waar we naar toe gaan, blijft nog even een verrassing. Het is hier in de buurt en maximaal 20 min
rijden en duurt van 9.30 uur- +/- 13.00 uur.
We hebben in ieder geval vervoer nodig voor 33 leerlingen en 2 leerkrachten. Opgeven voor het rijden
kan bij onze klassenouder Suzanne Takken
charles.takken@upcmail.nl
De ouders die meegaan mogen ook mee met het uitstapje.

Diverse berichten:
Van Werkgroep Gezinsvieringen:
Beste allemaal,
Het duurt nog even, maar zondag 21 april is het eerste Paasdag en hebben we een
gezinsviering in de kerk. Woensdag 17 april hebben we de knutselmiddag, maar daar krijgen jullie nog de
uitnodiging voor. Heel graag wensen we jullie eerst een hele feestelijke carnaval, gevolgd door de 40-dagen
vastentijd, en afgesloten met een heel feestelijk Paasfeest!
graag tot ziens, groetjes van de werkgroep gezinsvieringen Toni, Daniëlle en Colinda

Van Jeugdsoos Sam Sam:
Jeugdsoos Sam Sam is per direct op zoek naar een nieuw bestuur. Navraag binnen leiding en ouders van leden
heeft nog geen nieuw bestuur opgeleverd. Het huidige bestuur blijft dit schooljaar (18/19) de bestuursfunctie
nog vervullen maar legt daarna de taken neer.
Mocht er geen nieuw bestuur gevonden worden betekent dit dat de soos stopt.
De voornaamste functies van het bestuur zijn:
* communicatie met ouders, leiding en derden
* activiteiten bepalen
* de financiële administratie bijhouden
Heb je mogelijk interesse of wil je meer informatie? Neem contact op met Bram van Kessel (0644664426).
Met vriendelijke groet,
Jeugdsoos Sam Sam
Bram Van Kessel
Elke Verheggen
Lonneke van Bakel

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Vlooienmarkt KVW De Rips en Zangkoor Spired;
KunstKeuze van KunstLokaal;
College Kinderuniversiteit;

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 18 februari digitaal binnen zijn.

Agenda
Maandag 4 februari
Maandag 18 februari
Donderdag 21 februari
Za. 2 maart t/m Zo. 10 maart
Ma. 18 maart t/m Vrij. 22 maart

StudieDAG
Theaterproject groep 7-8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Krokusvakantie
Week van de Lentekriebels

