Nr. 2 – 28 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, andere belangstellenden de nieuwsbrief van onze school ontvangen.

Bericht van Meester Danny:
Beste allemaal,
Alweer het tweede Sprokkelblad van dit schooljaar. Inmiddels zijn we
allemaal weer een beetje gewend aan het schoolse ritme en onze nieuwe
groepen. Afgelopen maandag en dinsdag zijn de informatieavonden voor alle
groepen geweest. Het was fijn om te zien dat zoveel ouders, ondanks de
hitte, bij deze avonden aanwezig waren.
Morgen is het échte afscheid van juf Mieke. Na vele jaren als directeur op De Klimboom te hebben gewerkt
gaat zij ons dan echt verlaten. Het zal best even wennen zijn voor iedereen, maar de afgelopen weken hebben
we samen héél veel zaken doorgesproken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons kindcentrum ook de komende
jaren een fijne plek zal zijn voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers. Dat is in ieder geval wel waar ik voor
ga.
Natuurlijk wil ik in dit Sprokkelblad juf Mieke alvast heel veel succes wensen. Succes met het invullen van de
nieuwe baan op de Antoon van Dijkschool, succes met de afscheidsdag van morgen, maar vooral ook succes in
het leven en de gezondheid van jou en je dierbaren. Bedankt voor de jaren die we samen hebben gewerkt van
2008 tot 2013 en de afgelopen dagen die voelden als thuiskomen. Zet hem op en we gaan elkaar zeker nog veel
zien en horen!
En ja, zoals ik hierboven al schreef heb ik mijn eerste weken op De Klimboom als zeer prettig ervaren. Ik sprak
al enkele bekenden uit het dorp en voelde me heel snel weer thuis. Het is fijn om weer hier te zijn!
Groetjes,
'Meester' Danny van de Goor

Woordje Mieke
Beste ouders, kinderen en anderen,
Allereerst hoop ik dat jullie allemaal een hele
goede vakantie hebben gehad.
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. 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.
Ik hoop jullie morgen 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

Groep 4-5
In groep 4-5 zijn wij fijn gestart! Groep 4 werkt tijdens de rekenlessen op de Snappet's en groep 5 op
Chromebooks. Dit is nog even wennen, maar de kinderen kunnen er al goed mee werken. Ook kunnen
wij knikkers verdienen als we iets doen wat bij de KWINK van de week past. Als we genoeg knikkers
hebben verzameld, kunnen we een leuke beloning verdienen.

Groep 5-6
Ook in groep 5 en 6 zijn we op maandag 19 augustus weer aan het nieuwe schooljaar
begonnen.
Onze groep bestaat dit schooljaar uit 25 leerlingen.
In de eerste schoolweek hebben we met veel dingen een eerste start gemaakt. Bij taal zijn
we begonnen aan het hoofdstuk: Jungle. Alle lessen van Staal hebben met dit onderwerp
te maken in de eerste weken van groep 5-6. Ook zijn de eerste lessen van Snappet op de
Chromebooks alweer gemaakt. En we zijn aan een hele leuke creatieve opdracht
begonnen voor het maken van onze verjaardagskalender. Deze kalender is binnenkort in ons klaslokaal te
bewonderen.
Op woensdag 28 augustus starten we met het eerste I.P.C. thema. Meester Harrie houdt nog even geheim wat
dit eerste thema gaat zijn. Maar hij belooft dat het weer een heel leuk en leerzaam thema zal gaan worden.
Op donderdagen krijgen de kinderen van groep 5-6 les van juffrouw Cynthia. De gymlessen voor groep 5-6 zijn
op dinsdag en donderdag.
We denken dat het weer een heel fijn schooljaar kan worden met een gezellige groep!

Groep 7-8
We zijn goed gestart in groep 7-8. We hebben verschillende activiteiten gedaan om
elkaar beter te leren kennen waaronder 'over de streep'. Een van die grootse
activiteiten om elkaar beter te leren kennen is toch wel het kamp. Dit jaar gaan we
op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 september op kamp in Vlierden. Reeds
zijn hierover brieven mee naar huis gegaan. Het strookje hiervoor kan nog tot 5
september worden ingeleverd.
IPC
Maandag 2 september starten we met een nieuw thema van IPC. Wat het nieuwe thema is, houden we nog
even geheim.
Agenda
In groep 7-8 willen we de leerlingen graag leren om te werken met een agenda.
vandaar dat we ook vragen om deze elke dag mee naar huis te nemen en elke dag
weer mee naar school te nemen. Op maandag om 8.30 uur bekijken we samen de
agenda en kijken we alvast vooruit.

Diverse berichten:
Van de Werkgroep Gezinsvieringen:
Beste allemaal,
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!!!
graag tot ziens!
groetjes van de werkgroep gezinsvieringen; Toni, Daniëlle en Colinda

Van KinderVakantieWerk:
De kindervakantiewerk dagen zitten er weer op. Volgens mij heeft iedereen het naar de
zin gehad. Wij gaan al weer denken over het thema van volgend jaar. Alleen daar
hebben wij jullie hulp bij nodig. Wie weet er een leuk thema of andere tips voor het
volgend jaar. Vanaf maandag 9 september, staat er 2 weken lang een ideeënbus klaar,
waar jullie je ideeën kunnen kenbaar maken. Ook ouders kunnen reageren via de mail
kvwderips@gmail.com
Succes met het bedenken van het nieuwe thema.

Onderaan dit sprokkelblad:
-

Uitnodiging afscheid Mieke;
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert Nationale sportweek.

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 2020 moeten deze berichten uiterlijk 20 september digitaal binnen zijn.

Agenda
Donderdag 29 augustus
Vrijdag 30 augustus
Woensdag 4 september
Wo 18 t/m vr 20 september
Woensdag 25 september
Za. 12 t/m zo. 20 oktober
Donderdag 31 oktober

Afscheid juf Mieke
Schoolfotograaf
Studiedag – alle kinderen vrij
Schoolkamp gr.7-8
Kinderpostzegels
Herfstvakantie
StudieMIDDAG

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

Studie (mid)dagen 2019-2020
Woensdag 4 september 2019 hele dag
Donderdag 31 oktober 2019 middag
Vrijdag 6 december 2019 hele dag
Maandag 10 februari 2020 hele dag
Woensdag 25 maart 2020 hele dag
Dinsdag 2 juni 2020 hele dag
Dinsdag 30 juni 2020 middag
Vrijdag 10 juli 2020 hele dag

Uitnodiging
Op donderdag 29 augustus a.s. neemt Mieke Vogels afscheid van
Kindcentrum de Klimboom.
Mieke is 15 jaar op Kindcentrum de Klimboom werkzaam geweest
als
directeur. Met ingang van 1 september gaat ze een nieuwe uitdaging
aan op de Antoon van Dijkschool in Helmond.
Ze zou het leuk vinden om jullie persoonlijk de hand te schudden.
U bent van harte welkom van 13.45-14.45 uur.
Team Kindcentrum de Klimboom

