Nr. 1 – 19 aug. ‘19
NIEUW: M.i.v. dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.
Daarnaast wordt gepubliceerd op onze website. Via de site kan iedereen zich aanmelden voor ontvangst per
email. Op deze wijze is het mogelijk dat opa’s/oma’s, de oppas en andere belangstellenden de nieuwsbrief van
onze school ontvangen.

Vanmorgen zijn we het schooljaar 2019-2020 gestart
met 106 leerlingen.
De kinderen hebben kennisgemaakt met hun nieuwe
groepen en ook met de nieuwe meester of juffen.

Fijn dat jullie er weer zijn!

Woordje Mieke
Beste ouders, kinderen en anderen,

Allereerst hoop ik dat jullie allemaal een hele goede vakantie
hebben gehad. Het was fijn om jullie vanmorgen weer te zien!
De dag dat ik afscheid ga nemen van De Klimboom komt nu
steeds dichterbij. Al een paar keer ben ik op mijn nieuwe
werkplek op de Antoon van Dijkschool geweest. Daar liggen
mooie nieuwe uitdagingen voor mij te wachten. Ik heb daar veel
zin in, al zal het achter moeten laten van De Klimboom wel een
heel bijzonder moment voor mij zijn. De kinderen, het team en
alle andere betrokkenen zal ik zeker gaan missen.
Met veel plezier kijk ik terug op een mooie tijd in De Rips. Met als hoogtepunt het mogen betrekken van een
heel fijn nieuw gebouw waarin we in onze visie nog beter konden vormgeven en waarin we echt inhoud
konden geven aan de ontwikkeling van het kindcentrum.
Gelukkig is al geregeld wie mijn taken gaan overnemen. Zoals bij de meesten van jullie al bekend is, zullen
Mireille Janssen en Danny van de Goor dit doen. Zij stellen zich verderop in dit Sprokkelblad aan jullie voor. Ik
heb er alle vertrouwen in dat zij, samen met het fijne team van De Klimboom, ervoor zullen zorgen dat alle
ontwikkelingen een mooi vervolg kunnen krijgen. Ik wens hen daarbij alvast veel succes. We zijn druk bezig met
de overdracht en vanaf vandaag is Danny voor iedereen het eerste aanspreekpunt.
Ik hoop jullie de komende weken nog te zien. Mocht dat niet zo zijn dan wens ik je nu alvast veel geluk en een
heel goed schooljaar toe!
Hartelijke groet,
Mieke

Kindcentrumgids en informatieboekje
Deze week krijgen alle kinderen een informatieboekje. Hierin staan een aantal praktische zaken over het
kindcentrum en contactgegevens van het team, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging bij elkaar.
De kalender voor het schooljaar 2019-2020 is te vinden op de site. De definitieve versie van de
kindcentrumgids komt daar deze week ook op te staan.

Even voorstellen
Mireille Janssen-Denessen
Zoals u heeft kunnen lezen nemen Danny en ik de taken over per 1 september van Mieke
Vogels, directeur kindcentrum en Miriam de Mol, coördinator opvang.
Mijn naam is Mireille Janssen-Denessen. Ik ben getrouwd met Ruud en we hebben twee
zonen Jeroen en Freek van 16 en 19 jaar. We wonen in Leunen. Naast mijn werk ben ik
sportief ingesteld: hardlopen, fitness en golf. Ik ben lid van de Kiwanis in Venray waar ik
me inzet als vrijwilliger voor goede doelen voor kinderen. Kiwanis is een internationale vrijwilligersorganisatie
die zich belangeloos inzet voor kinderen: “service the children of the world”. Ik kook graag voor familie en
vrienden. Daarnaast ben ik op dit moment bezig met het afronden van een tweejarige studie master
management en innovatie in maatschappelijke organisaties.
Ik ben nu ruim vijf jaar met veel plezier drie dagen per week werkzaam als directeur kindcentrum van
Kindcentrum de Dompelaar in Elsendorp. Ik ga een dag per week op Kindcentrum de Klimboom werken. Tot de
herfstvakantie werk ik op wisselende dagen op de Klimboom. Na de herfstvakantie zal ik op dinsdag of
donderdag werken.
Team Klimboom en Dompelaar hebben een aantal jaren geleden nauw samengewerkt tijdens studiedagen. In
die periode heb ik kennis gemaakt met een aantal collega’s die er nu ook nog werkzaam zijn en ik heb veel
samengewerkt met Mieke. Ik zie er naar uit om samen met Danny en het team te onderzoeken hoe we verder
invulling kunnen geven aan de ontwikkelingen rondom opvang en onderwijs bij de Klimboom. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we samen verder bouwen aan een kindcentrum waar elk kind zich optimaal kan ontwikkelen
en waar iedereen met plezier naar toe gaat: de kinderen, het personeel, de ouders/verzorgers en alle andere
betrokkenen. We zijn er om samen te leren ván en mét elkaar.
De eerste schoolweek werk ik dinsdag- en donderdagochtend op de Klimboom.
Ik hoop u snel te ontmoeten!

Danny van de Goor
Hallo allemaal,
Juf Mieke en juf Miriam gaan na vele jaren De Klimboom verlaten. Wat ben ik trots dat
ik, samen met juf Mireille, hun taken mag gaan overnemen.
Ik ben Danny van de Goor en woon samen met mijn vrouw Iris, dochters Isabelle en
Fleur en hondje Tim in Beek en Donk. Sinds 2008 ben ik werkzaam in het onderwijs.
Ik startte mijn onderwijsloopbaan in de Heilig Hartschool in De Rips en werkte daar nog toen de nieuwe school
werd geopend met de daarbij behorende nieuwe naam: De Klimboom. Ik ben dus al eerder aan de slag geweest
in dit geweldig mooie dorp.
In 2013 ben ik verhuisd naar De Samenstroom in Gemert. Daar heb ik een aantal jaren groep 7 gedaan en de
laatste twee jaren stond ik voor groep 8. Daarnaast deed ik best veel extra taken op deze school. Ik zat in de
medezeggenschapsraad, was bouwcoördinator, ICT-coördinator, lid van de auditcommissie van onze
overkoepelende stichting GOO, etc., etc..

Toen de vacature voor coördinator opvang en onderwijs op De Klimboom voorbij kwam, stond ik al een tijdje
open voor een nieuwe uitdaging. De vacature op deze school kon ik uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. Ik
ben dan ook heel blij dat ik ben aangenomen om deze nieuwe functie vorm te gaan geven op deze prachtige
school.
In de laatste week van de vakantie heb ik kennis gemaakt met het team. Een club fijne mensen waarbij ik mij al
snel 'weer thuis' voelde.
Ik zal mij dinsdagochtend uitgebreid voorstellen aan alle kinderen van de school en zal ook bij beide informatieavonden voor de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 aanwezig zijn. Ik kijk uit om u allen te ontmoeten op deze
avonden. Ook zal ik de komende weken geregeld te vinden zijn bij de dagopvang, peuterwerk en BSO. Ook daar
hoop ik u een hand te kunnen geven!
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de organisatie op school of opvang, dan bent u van harte welkom
deze aan me te stellen. Ik ben op school aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagmiddag, en
donderdagochtend. Samen gaan we ons best doen om er voor iedereen en natuurlijk vooral voor de kinderen
op school een geweldig leuk en leerzaam jaar van te maken!
Met vriendelijke groet,
Danny van de Goor

Cynthia Dings
Hallo,
Mijn naam is Cynthia Dings. Ik ben 21 jaar en woon in Deurne.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als leraar basisonderwijs en dit mag ik dit jaar in
praktijk gaan brengen op de Klimboom waar ik vijf dagen per week werkzaam zal zijn.
Op dinsdag en woensdag sta ik voor groep 7/8. Op donderdag neem ik groep 5/6
over en op maandag en vrijdag ben ik ondersteunend.
Buiten het werk om heb ik als hobby voetballen. Daar ben ik drie keer per week mee bezig. Ook vind ik het leuk
om met vriendinnen gezellig ergens wat bij te kletsen en iets te ondernemen.
Jullie zullen mij vast en zeker ergens een keer tegen gaan komen. Mocht je nog een vraag hebben of iets anders
willen weten, loop dan gerust een keertje binnen.
Ik heb er in ieder geval veel zin in, tot snel!

Informatieavonden
In het begin van het schooljaar vinden de informatieavonden van
de groepen plaats. De leerkrachten geven op deze avonden uitleg
over wat er in de groepen gaat gebeuren in dat schooljaar. Ook
worden dan meteen de afspraken gemaakt voor de eerste
kindontwikkelgesprekken.
Maandag 26 augustus
19.30 - 20.30 uur: groep 1-2-3
Dinsdag 27 augustus
19.30 - 20:30 uur: groep 4-5-6
20.30 - 21.30 uur: groep 7-8

Gymlessen, sport en bewegen
Alle groepen hebben tweemaal per week gymles. De gymschoenen van de kinderen van groep 1-2 blijven op
school. Van de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt verwacht dat zij geschikte sportkleding meenemen op de
dagen dat ze gymles hebben. Zorgt u ervoor dat de gymschoenen geen zwarte zolen hebben of andere donkere
zolen die strepen op de vloer kunnen veroorzaken?
Dinsdag:
9.15-10.00 uur – peuters en groep 1-2-3
10.30-11.30 uur – groep 5-6
12.45-13.45 uur – groep 4-5
13.45-14.45 uur – groep 7-8
Donderdag:
10.30-11.30 uur – groep 4-5
12.45-13.45 uur – groep 5-6
13.45-14.45 uur – groep 7-8
Vrijdag:
09.00-10.00 peuters en groep 1-2-3

Inge Poos, sport- en beweegcoach, begeleidt het team dit jaar weer bij het geven van
vernieuwend bewegingsonderwijs. Zij is sinds schooljaar 17-18 werkzaam voor de
gemeente Gemert-Bakel en wordt, samen met haar collega Tijn van Lankveldt, ingezet op
alle kindcentra van stichting GOO.

Vrijwilligers lunchpauze
We kunnen nog nieuwe mensen gebruiken voor de begeleiding van de kinderen tijdens de lunchpauzes. Dit
gebeurt samen met de leraren. Ook opa’s/oma’s en andere geïnteresseerden zijn hiervoor van harte welkom!
U kunt zicht hiervoor aanmelden bij Danny van de Goor.

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 sturen aan verschurenkarin@gmail.com.
Voor de volgende uitgave van het nieuwe schooljaar 2019-2020 moeten deze uiterlijk 19 augustus digitaal
binnen zijn.

Agenda
Maandag 26 augustus
Dinsdag 27 augustus
Woensdag 4 september
Donderdag 29 augustus
Vrijdag 30 augustus
Wo 18 t/m vr 20 september

19.30 – 20.30 uur: Informatieavond gr. 1-2-3
19.30 – 20.30 uur: Informatieavond gr. 4-5-6
20.30 – 21.30 uur: Informatieavond gr. 7-8
Studiedag – alle kinderen vrij
Afscheid juf Mieke
Schoolfotograaf
Schoolkamp gr.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

