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Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider
Activiteiten op de Klimboom
De afgelopen periode hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden op de
Klimboom.
Op Facebook heeft iedereen de berichten wellicht voorbij zien komen.
Zo hebben we een spectaculaire opening gehad van de kinderboekenweek waarbij
de brandweer met loeiende sirenes naar de Klimboom kwam. Wat mooi dat we
meteen een uitnodiging kregen om een keer een bezoek te brengen aan de brandweerkazerne.
Daarnaast heeft groep 6-7-8 van een fantastisch kamp kunnen genieten. Op een prachtige locatie in Asten
hebben de kinderen en het team mooie nieuwe herinneringen gemaakt die we geen van allen snel weer zullen
vergeten.
Afgelopen week hebben we bezoek gehad van Mad Science waarbij onze kinderen kennis hebben kunnen
maken met wetenschap en techniek. De missie van Mad Science is om kinderen te inspireren de wereld te
ontdekken met wetenschap & techniek. Dit past natuurlijk naadloos in de visie van de Klimboom waarbij we
stimuleren om de kinderen via een onderzoekende houding de wereld om hen heen te leren ontdekken.
Vakspecialist Muziek
Op dinsdag heeft meester Harrie altijd ouderschapsverlof.
Toch is meester Harrie tegenwoordig op deze dag vaak op de Klimboom te
vinden. Meester Harrie volgt een opleiding tot vakspecialist muziek en
daarvoor geeft hij muzieklessen in alle groepen. Voor de kinderen is dit altijd
een moment om naar uit te kijken. Meneer Harrie wordt altijd heel
enthousiast ontvangen door de kinderen.
Samen muziek maken, daar wordt toch iedereen blij van!!

Leerlingenraad
Na het vertrek van de kinderen van groep 8 schooljaar 20-21 moest de leerlingenraad aangevuld worden met
twee nieuwe leden. De leerlingenraad bestaat nu uit de volgende leden.
Sem Klokgieter
Isis van der Heijden
Dycke Schrama
Revi van Leusden
Tieme Schrama
Rosa van Duijnhoven

Voorzitter
Notulant

De volgende bijeenkomst van de leerlingenraad is vlak na de herfstvakantie, op de agenda staat dan een goed
doel. Meer informatie hierover komt in het volgende Sprokkelblad.

Led’s Go Green
Led’s Go Green is een stichting gevormd door doelbewuste studenten uit Gemert-Bakel.
Zij zijn bewust bezig met de toekomst en willen de kennis die zij hierover op school opdoen graag in de praktijk
brengen. Ze vinden het een gave uitdaging om iedereen in Gemert-Bakel ervan bewust te maken dat we
allemaal een beetje bij kunnen dragen aan een duurzame wereld. Ab Groen heeft namens Goo een
intentieverklaring getekend met de gemeente, alle scholen van Goo zullen aan dit project meedoen.
Led’s Go Green voert dit project uit onder de naam “Samen Heerlijck Duurzaam”.
Het project heeft tot doel om alle inwoners van Gemert-Bakel te stimuleren om in huis bewuster om te gaan
met energie en de uitstoot van CO2 te reduceren. Hiervoor is een bespaarvoucher van € 80,00 beschikbaar voor
elk individueel huishouden in Gemert-Bakel. Het totale programma beslaat 11 activiteiten die vanaf september
2021 starten.
Een van deze activiteiten is het basisschoolproject. Het project stopt op 31 juli 2022.
Het basisschoolproject bestaat uit vijf lessen voor groep 7 en 8. Hiervan vinden er vier plaats in de klas en een
op kantoor in de Gerarduskerk. De lessen bestaan voornamelijk uit video’s, quizjes, groepsopdrachten en
leerzame informatie op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en de werking van verschillende
lampen. Het uiteindelijke doel is om de kinderen voldoende kennis te geven op het gebied van duurzaamheid
en energiebesparing, zodat ze thuis een eigen lichtscan uit kunnen voeren. Tijdens deze lichtscan wordt er
gekeken naar de lampen die de kinderen thuis hebben hangen. De bedoeling is dat ze opschrijven wat voor
soort lamp het is en nagaan of er verbetering mogelijk is op het gebied van duurzamere lampen. Daarnaast
hopen ze dat de ouders, opa’s, oma’s, kennissen en familie van de kinderen betrokken worden bij dit project en
daardoor gestimuleerd raken om de bespaarvoucher van € 80,00 te gebruiken.
Stagiaire PABO Kempel
Wieke van der Putten is 4e jaars studente aan PABO de Kempel en op zoek naar een stageplek om af te
studeren. 2 jaar geleden heeft Wieke al eens stagegelopen op de Klimboom en dat was haar heel goed
bevallen. Wieke komt na de herfstvakantie stagelopen op maandag en dinsdag bij juf. Linda in groep 7-8.
Hieronder stelt zij zichzelf even aan u voor.
Hallo allemaal,
Ik ben Wieke van der Putten, 20 jaar en vierdejaars student op de Kempel in
Helmond. Het aankomende schooljaar loop ik stage in groep 7-8 bij juf Linda. In het
tweede jaar van mijn opleiding heb ik al een half jaar stagegelopen in groep 5-6 bij
meester Harrie. Hier heb ik het zo naar mijn zin gehad, dat ik hier ook graag wil
afstuderen.
Gelukkig was dit mogelijk en hier sta ik dan! Het komende jaar ben ik vooral op de
maandag en dinsdag aanwezig. Later in het jaar ben ik steeds vaker te vinden op de
Klimboom. Hier kijk ik enorm naar uit! Mochten jullie nog vragen hebben, stuur
gerust een berichtje via ouderportaal of via de mail.
Groetjes Wieke

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema Huis en tuin
Vorige week zijn we begonnen met ons nieuwe thema huis en tuin. We hebben met de kinderen een mooie
wandeling gemaakt door de Rips en gekeken naar de huizen. Wat heeft een huis allemaal? En wat zie je? Weet
jij misschien welk huis van jou is?
In dit thema gaan we nog veel meer activiteiten doen zoals in de zandtafel huizen metselen van zand met de
bob de bouwer auto’s. Ook mogen de kinderen voorwerpen uit een tijdschrift knippen die te maken hebben
met een huisinrichting en deze mogen ze dan in hun huis van papier op plakken.

Buitenschoolse Opvang
Bij de bso zijn we druk bezig met het thema Inspector Gadget! We hebben al loepjes gemaakt, geheimschrift
geschreven en allerlei raadselspelletjes kunnen doen. In de herfstvakantie gaat dit thema door en zorgen we
voor iets heel speciaals voor de kinderen die dan bij ons komen spelen. Wat we dan gaan doen dat is nog
geheim natuurlijk! Tevens heten wij alle ouders weer welkom op de bso! Wat fijn dat jullie weer een kijkje
kunnen nemen op de groep!

Groep 1-2
De afgelopen 2 weken hebben we in groep 1-2 onder andere gewerkt aan de Kinderboekenweek. Met veel
leesplezier en leuke prentenboeken hebben we extra veel gelezen in de klas. Dit is terug te zien op onze
leesmeter. Ook hebben we het boek ‘Ik weet wat ik wil worden’ gekregen voor de Kinderboekenweek. Hier
staan leuke gedichtjes in over verschillende beroepen. Één gedicht hebben we samen heel goed geoefend,
zodat we dit gedicht bij de Klimboomviering konden vertellen!
Tot slot nog heel fijn nieuws. We hebben nu een klassenouder voor groep 1-2, namelijk Marc Picavet.

Groep 3-4-5
Positief communiceren in groep 3-4-5
De kinderen van groep 3-4-5 zijn vorige week en deze week
aan de slag met positief communiceren bij Kwink! De
methode Kwink maakt de koppeling met de dierenwereld
en we leren kinderen aan om te communiceren als
'Condor'. Condor is een vogel die altijd vriendelijk blijft,
rustig nadenkt en rekening kan houden met de ander. Dit
kunnen de kinderen ook! In de klas hangt een grote poster
met allemaal kreten die Condor zou kunnen zeggen. We
luisteren nu ook naar elkaar om te horen of iemand als
Condor praat en ook die kreet kan dan op de poster. Een
klas vol met kinderen die communiceren als Condor zorgt
voor een fijne sfeer in de groep. Daar gaan we voor!

Groep 6-7-8
Kamp
Op 6, 7 en 8 oktober zijn groep 6, 7 en 8 op kamp geweest. We zijn op de fiets naar Asten gegaan. Ondanks de
regen was een prima fietstocht. Daarna kwamen we aan bij de blokhut. Daarna hebben we het kamp geopend
met een Olympische openingsceremonie, een record-verbreken-spel, vlaggenmemory in het donker, een bonte
avond, verstoppertje in het bos, in het donker.
Dag 2: Na het ontbijt was het Olympisch Atletiek-toernooi. En na de lunch hebben we een bezoek gebracht aan
Museum Klok en Peel in Asten. Daar kregen we een rondleiding waarbij we echte klokken mochten luiden en
mochten de kinderen een speurtocht doen. 's Avonds kwamen de andere leerkrachten mee barbecueën en
spelletjes doen. En na het kampvuur hebben we nog verstoppertje in het donker gespeeld.
Dag 3: Na een ontbijt, met een flink slaperige groep 6/7/8 zijn we gaan opruimen en inpakken. Gelukkig waren
er al snel veel geweldige hulpouders om daarbij te helpen. Daarna werden de kinderen in twee groepen
gesplitst. 4 landen gingen bowlen, en 4 landen gingen het spel Crazy 88 spelen in de wijk rondom de blokhut.
Na de lunch, met friet en een snack, werden de rollen omgedraaid. Om half 3 zijn we weer vertrokken naar De
Rips. Iedereen is weer veilig thuis aangekomen. Alle kinderen van groep 6/7/8: Bedankt voor het fantástische
schoolkamp!

Leesproject Mondrimaan
De kinderen in groep 6, 7 en 8 zijn gestart met het leesproject Mondrimaan
van bibliotheek De lage Beemden De kinderen komen verschillende soorten
boeken tegen, van strips en informatieboeken tot gedichten en romans.
Vanuit een opdrachtenboekje worden allerlei vraagstukken en puzzels
opgelost waarbij brongebruik centraal staat. Kinderen gaan in verschillende
bronnen, zoals boeken, internet, etc. op zoek naar antwoorden op
opdrachten. Dit doet een beroep op de opzoek- en
onderzoeksvaardigheden van kinderen.
Hiernaast ligt de nadruk op één van Nederlands meest bekende schilders, namelijk Mondriaan. Iedere les
begint met een vlog van professor Jones. Hij is fan van Mondriaan, is gek van ruimtevaart en heeft besloten een
tocht naar de maan te gaan maken in een zelf ontworpen Mondriaan-raket. Hij vraagt bij deze voorbereiding
de hulp van leerlingen. De leerlingen maken opdrachten in een werkboekje. Daarbij komen taken aanbod zoals
het ontcijferen van computertaal wat bestaat uit alleen maar de cijfers 1 en 0. Ook gaan ze opzoek naar de
coördinaten van een aantal steden die ze vinden in een boek. Deze week sluiten we het project af in groep 6, 7
en 8.

Mondrimaan

Diverse berichten:
Van de Werkgroep Gezinsvieringen
Beste allemaal,
Het kan weer! We mogen weer een gezinsviering vieren met elkaar! Op zaterdag 23
oktober om 19:00 uur vieren we in de kerk het thema "herfst". We zouden het echt heel
leuk vinden als er kinderen willen voorlezen! Geef het even door aan Toni, Daniëlle of
Colinda (0493-599381), dan zorgen wij ervoor dat je de tekst thuis alvast kan 'oefenen'.
Iedereen is van harte welkom, en graag tot ziens op 23 oktober!
Groetjes namens de werkgroep gezinsvieringen, Toni van Zeeland, Daniëlle Swinkels, Colinda Bardoel

Onderaan dit sprokkelblad:
-

De Halloween-tocht van het Oranje comité;
De intocht van Sinterklaas van het Oranje comité.

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 moeten deze uiterlijk 19 november digitaal binnen zijn.

Agenda
Za 23 okt. t/m Zo 31 okt.
Ma 1 nov. t/m Vrij 5 nov.

Herfstvakantie
Kwinkweek

