Nr. 12 – 27 juni ‘19
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 deze nieuwsbrief ontvangen. Ook via Ouderportaal worden berichten verstuurd. Alle
ouders/verzorgers van het kindcentrum maken daar gebruik van.
Kindcentrum De Klimboom: ook op Facebook!

Laatste schoolweek
Woensdag 3 juli gaan de juffen van groep 1-2 en 3, ter gelegenheid van hun
afscheid, met hun leerlingen op stap. Aan het eind van de ochtend is er voor
alle ouders de gelegenheid om hen de hand te schudden.
Lieve juffen, hartelijk bedankt voor alles wat jullie op De Klimboom gedaan
hebben!
Heel veel geluk gewenst met jullie nieuwe uitdagingen!

Op donderdag 4 juli hebben we de laatste schooldag van het schooljaar 2018-2019! We picknicken gezellig met
z’n allen. Kleedjes om op te zitten zijn hierbij ook van harte welkom.
Ook gaan we op deze dag afscheid nemen van de juffen, de meesters en de oude klas: we maken er een fijne,
gezellige dag van.

Om 14.00 uur is de school uit en begint voor de kinderen de

zomervakantie!!!!
Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 3 juli galaavond. Zij mogen op hun laatste dag op De Klimboom later
komen. We verwachten hen om 10.30 uur op school.
Vanaf ong. 13.30 uur vindt weer de altijd spannend
watervolleybal-wedstrijd tussen groep 8 en het team van
De Klimboom plaats. Een mooi afscheid van de leerlingen
die onze school gaan verlaten.
Wij wensen jullie heel veel succes toe op het Voortgezet
Onderwijs!

Groep 4
Van gedicht naar stripverhaal
Groep 4 heeft afgelopen week het gedicht 'De rovers en de maan' van Annie
M.G. Schmidt gelezen. Na het lezen van dit gedicht ontstond het idee om hier
een stripverhaal van te maken. Samen zijn we gaan zoeken in de tekst wat
we konden tekenen en schrijven bij ons stripverhaal. Uiteindelijk is het
gelukt om in zes plaatjes het stripverhaal te maken.
Dit is groep 4 door het jaar heen
In groep 4 staat een boom en die boom is het hele jaar gevuld met herinneringen. Foto's van dingen die
wij als groep meegemaakt hebben dit schooljaar. De boom is nu bijna vol en aan het einde van dit
schooljaar is het tijd om de boom op te ruimen. Nog tijd om even naar de boom te kijken? Dat mag! De
foto's gaan op woensdag 3 juli mee naar huis.

Groep 7-8
Roefeldag 2019
Donderdag 6 juni begon de Roefeldag met een opening in Time Out. Daarna
zijn de leerlingen in groepjes bij verschillende bedrijven gaan kijken. Het
was een interessante, leerzame en leuke dag.
Musical
De leerlingen zijn druk bezig met het oefenen van de musical. Volgende
week donderdag en vrijdag is het zo ver. Musical 'De beer is los' gaat in
première.
IPC Afsluiting
Deze week hebben we de afsluiting van ons IPC- thema gehad. De leerlingen hebben in groepjes een
vakantiebestemming gekozen en informatie hierover opgezocht. Uiteindelijk hebben ze hierover een video
gemonteerd. In de klas zijn we de eindresultaten gaan bekijken. Erg knap hoe de leerlingen de informatie op
een goede en leuke manier hebben weergegeven.

Diverse berichten:
Van de Oudervereniging:
Schoolreisje naar Billybird Op dinsdag 4 juni zijn we met alle kinderen naar
Billybird Hemelrijk geweest. ’s Ochtend om 9:00 werd iedereen op school
verwacht en rond half 10 vertrokken we, per auto, naar Volkel. De kinderen
van groep 1 t/m 4 werden onderverdeeld in groepjes en zijn onder begeleiding
van een volwassenen het park rondgelopen. De kinderen van groep 5 t/m 8
mochten zelf in het park rondlopen. Enkele weken geleden heeft Billybird een
nieuw gedeelte geopend; de Oervallei. Hier konden de kinderen goud zoeken, met water en zand spelen en
natuurlijk klimmen en klauteren. Deze Oervallei is dan ook geen minuut zonder Klimboom-kinderen geweest.
Ook de Hemelaya berg werd flink beklommen net zoals het survivalparcours, wat alleen geschikt was voor de
grotere Klimbomers. De achtbaan en de Splash waren voor iedereen toegankelijk, de
kleinere kinderen moesten hierbij wel onder begeleiding van een “groter” persoon.
Gelukkig waren er een aantal bovenbouwers die het niet erg vonden een kindje mee te
nemen. Top! Na een heerlijke boterham en wat drinken kon er weer verder gespeeld
worden in de Ballenfabriek, de binnenspeeltuin of de buitenspeeltuin. Rond 15:00 werden
we allemaal verrast met een heerlijk ijsje en konden we rustig onze spullen inpakken en
richting de Rips vertrekken. Tegen 16:00 kwam iedereen moe maar voldaan op school aan.
Het was een geweldige dag! Hartelijk dank aan alle ouders die hebben gereden of een groepje hebben
begeleid.

Woensdag 3 juli Gala groep 8
Het is bijna “grote” vakantie en dat betekent dat we afscheid gaan
nemen van de groep 8 leerlingen. Speciaal voor hen hebben een
gala avond georganiseerd.
Vanaf 19:00 worden de chique geklede leerlingen, in een mooie
auto, naar school gebracht.

Het zou erg leuk zijn als er veel publiek bij school
staat. Komen jullie ook kijken?

Diverse berichten:
Van de Werkgroep gezinsvieringen:
Beste allemaal,
Na de zomervakantie staat op zaterdag 14 september om 19:00 uur een gezinsviering geplant, en op woensdag
11 september de knutselmiddag! Ter zijner tijd krijgen jullie nog een uitnodiging, maar het kan maar vast op de
kalender staan! Jullie zijn van harte welkom natuurlijk!!!
We wensen jullie allereerst een superfijne vakantie, geniet ervan!!!
Graag tot ziens!
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen; Toni, Daniëlle en Colinda

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Div. Vakantiebieb;

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.
Voor de volgende uitgave, het eerste sprokkelblad van het nieuwe schooljaar,
moeten deze uiterlijk 19 augustus digitaal binnen zijn.
Karin Verschuren, we bedanken je weer heel hartelijk voor het samenstellen van
alle Sprokkelbladen!

Agenda
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Za. 6 juli t/m zo. 18 aug.
Schooljaar 19-20
Maandag 19 aug.
Maandag 26 aug.
Dinsdag 27 aug.
Donderdag 29 aug.
Woensdag 4 sept.

Musical (19:00)
Bedankje! (11:30-12:30)
Musical (19:00)
Afscheidsdag juffen gr. 1-2 en 3
Gala groep 8
Laatste schooldag (14.00 uur uit)
StudieDAG
Zomervakantie

Eerste schooldag
Info-avond groep 1-2-3
Info-avond groep 4-5-6 (19.30-20.30)
Info-avond groep 7-8 (20.30-21.30)
Afscheid juf Mieke
Studiedag

Wo. 18 t/m vr. 20 sept.

Kamp groep 7-8

Vakanties 2019-2020
12 okt t/m 20 okt
21 dec t/m 5 jan 2020
22 febr. t/m 1 maart
25 apr t/m 10 mei
21 mei t/m 24 mei
30 mei t/m 1 juni
11 juli t/m 23 aug

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartdagen
Pinksteren
Zomervakantie

Het team van Kindcentrum De Klimboom wenst iedereen
een fijne zomervakantie!

