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KWINK – voor sociaal-emotioneel leren
Een aantal weken hebben we KWINK uitgeprobeerd. KWINK is
een methode voor sociaal-emotioneel leren op school.
Inmiddels hebben we besloten dat we definitief met deze
methode verder gaan. KWINK sluit goed aan bij het programma
wat we tot nu toe hebben gevolgd maar is eigentijdser en
voldoet veel beter aan de huidige eisen.
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel
leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink
biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de
laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en
altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive
Behaviour Support).
Daarom Kwink!
Kwink:
o
o
o
o
o
o
o
o

Voorkomt verstorend gedrag en pesten
Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
Zorgt voor een sociaal veilige groep
Verhoogt de leeropbrengsten
Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
Biedt iedere les unieke filmpjes
Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
Is leuk!

Herhaald bericht!

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 jeugdprinses 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!

Luizen!
Er zijn meldingen van aanwezigheid van luizen geweest in de onderbouwgroepen.
Graag bij alle kinderen extra controleren. Ook tijdens en na de Carnaval!
Met alle hoedjes, petten en pruiken is er een extra risico voor de verspreiding van
luizen/neten.
Op maandag 11 maart is er weer een controle.
Allemaal een fijne, luisvrije Carnaval gewenst!

Geen staking op 15 maart
Wij benadrukken dat we het belang van de actie op 15 maart ondersteunen. De school is echter gewoon open
en er wordt niet gestaakt door het onderwijspersoneel.

Muziekimpuls
Wellicht heeft u het al gemerkt aan uw kinderen?
De afgelopen weken is er op onze school extra veel aandacht besteedt aan het
vakgebied muziek. De Klimboom is dit schooljaar namelijk gestart met een
nieuw traject vanuit Muziekimpuls, om het muziekonderwijs op onze school
beter vorm te geven.
In het kader van dit traject zijn er al veel nieuwe schoolinstrumenten
aangeschaft en ook komt dit schooljaar een aantal keer juffrouw Anne-Marie
co-teachingslessen geven samen met de groepsleerkrachten. Anne-Marie
Smeets-Sloekers is muziekdocente aan Pedagogische Hogeschool De Kempel
en heeft vanuit die hoedanigheid veel expertise in huis om de leerkrachten op
onze school te ondersteunen bij het lesgeven in muziek.

Vrijwilligers continurooster
Afgelopen maandag hebben we overleg gehad met de vrijwilligers die helpen tijdens de lunchpauze. Het was
een positief overleg. Over het algemeen verloopt alles naar wens. De kinderen èn de vrijwilligers zijn inmiddels
goed gewend aan de hele gang van zaken.
Het zou wel fijn zijn om nog enkele vrijwilligers extra te hebben, zowel voor de structurele inzet, als voor een
enkele vervanging.
Het is echt heel leuk om te doen en je kunt natuurlijk zelf aangeven voor welke dagen voor jou mogelijk zijn.
Aanmelden kan bij Marlous van Schijndel of bij Mieke Vogels.

Groep 4
We zijn begonnen met het aanleren van de tafels!
Afgelopen weken zijn de kinderen van groep 4 voorzichtig begonnen met het aanleren van de tafels. Hierbij
focussen we ons in het begin op de tafel van 1 t/m 5 en 10. De komende weken gaan
we proberen om deze tafels ook op tempo te maken. In Muiswerk staan vanaf nu ook
oefenopdrachten van de tafels klaar voor alle kinderen van groep 4. Code vergeten?
Vraag dit even bij de leerkracht na.
Aan de slag met sjablonen bij IPC
Het is tijd om de T-shirts van alle kinderen tevoorschijn te halen. We gaan namelijk zelf
onze kleding bedrukken! Tijdens de IPC-werkles mogen de kinderen eerst sjablonen
knippen en daarna gaan ze met verf de sjablonen op papier uitproberen. Als het
experimenteren tot zijn einde komt is het tijd om de shirts te gaan bedrukken. Deze shirts hebben we tijdens
de modeshow van 27 februari laten zien aan alle ouders/grootouders.

Groep 4-5-6
Chromebooks
Ook in groep 5-6 zijn we begonnen met het werken met Chromebooks. Deze worden
vooral ingezet als vervanging voor de Snappet maar ook tijdens IPC-lessen, bouwlezen. In groep 4 leren de kinderen nu ook hoe dit werkt.
De kinderen krijgen allemaal een inlog gekregen met een Google-account. Daarmee
kunnen ze ook thuis inloggen.

Groep 5-6
Afscheid juf Melissa
Op donderdag 28 februari heeft juf Melissa voor het laatst op donderdag lesgegeven in onze groep 5/6.
Vanaf de carnaval tot aan het eind van het schooljaar zal juffrouw Linda voortaan op donderdagen lesgeven in
groep 5/6. Juffrouw Linda kennen we natuurlijk al wat langer. Tot aan de carnaval gaf zij les in groep 7/8.
Voorstelling Ik ben ik!
Op donderdag 28 maart gaan de leerlingen van groep 5-6 naar theater De Eendracht in Gemert voor de
dansvoorstelling: Ik ben ik!.
De voorstelling wordt gespeeld door Dansstorm Oost en is een bijzondere voorstelling waarin dans en
beeldende kunst samenkomen. Kunsternaar Elmar Noteboom zal live on stage met een Ipad tekeningen gaan
maken die worden geprojecteerd bij de dansvoorstelling.
De voorstelling in De Eendracht begint om 11.15 uur en duurt tot 12.00 uur.
Binnenkort zal de klassenouder, de ouders van groep 5/6 nog benaderen via ouderportaal om te vragen wie er
die ochtend de kinderen mee kan helpen vervoeren naar de Eendracht en terug.

Groep 7-8
Actiedag georganiseerd door theater Artemis
Op maandag 18 februari hadden wij een actiedag!
De leerlingen van groep 7-8 kwamen enthousiast binnen en samen werd de klas omgetoverd tot een actiehuis.
Gedurende de dag hebben de leerlingen gefilosofeerd, gediscussieerd en gepresenteerd over waar zij actie
over wilde voeren. Uiteindelijk is daar één actie uit voortgekomen. Deze actie is verder uitgewerkt. Zo konden
de leerlingen zelf borden, totempalen en slogans bedenken. Aan het eind van de dag was het dan zover en
gingen we echt de straat op om actie te voeren. Aan de gezichten van de leerlingen te zien hebben ze een hele
fijne dag gehad.
Eindtoets Route 8 (groep 8)
De eindtoets Route8 zal dit jaar worden afgenomen op donderdag 18 april (en niet
op woensdag 17 april zoals eerder gemeld).
Afsluiting IPC
Om de unit 'Wat als het jou overkomt' af te sluiten zijn wij op vrijdag 22 februari
naar het oorlogsmuseum in Overloon geweest. De leerlingen hebben een
rondleiding en een speurtocht in de hal gehad. Het onderwerp spreekt de leerlingen

erg aan. Dit was in de klas al te zien, maar was nu nogmaals zichtbaar. Ze waren erg betrokken en stelden veel
vragen. Het was indrukwekkend en leerzaam. Komende week kijken we de serie 13 in de oorlog nog af.
De tweede week na de vakantie beginnen we met een nieuwe unit. Wat dat zal zijn blijft nog even een
verrassing.....

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

Brigadiers gezocht!
Voor aankomend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe brigadiers.
Wie wil of kent iemand die een keer per week voor- of na schooltijd de kinderen wil helpen oversteken bij de
brandweerkazerne?
Voordat je mag brigadieren moet je eerst een instructie volgen. Deze instructie wordt gehouden op het
politiebureau in Gemert en zal ongeveer 1 uur duren. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan
contact met mij op.
Groeten, Annemiek Loenen
annemiekloenen@hetnet.nl
06-10534270

Van de oudervereniging:
Vrijdagochtend zal er flink carnaval gevierd worden op het kindcentrum. Ook zullen alle kinderen in een
geweldige carnavalsstoet door de straten van De Rips trekken. Na deze optocht zorgt de oudervereniging
ervoor dat alle kinderen wat lekkers te eten en te drinken krijgen.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne carnaval en/of vakantie toe! Veel plezier!

Onderaan dit sprokkelblad:
-

D’n aftrap & vrienden van D’n Eik Live;
GGD Informatieavond: Bedplassen;

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 maart digitaal binnen zijn.

Agenda
Za. 2 maart t/m Zo. 10 maart
Ma. 18 maart t/m Vrij. 22 maart
Di. 2 april
Vrijdag 12 april
Woe. 17 april
Donderdag 18 april
Za. 20 april t/m zo. 5 mei

Krokusvakantie
Week van de Lentekriebels
StudieDAG
Koningsspelen
Feestdag i.v.m. verjaardag alle leraren
Eindtoets gr. 8
Meivakantie

Een gezellige Carnaval en
een hele fijne vakantie gewenst!

