Nr. 4 – 25 nov. ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider:
Coronaperikelen
Corona heeft ons op dit moment weer stevig in de greep.
Het aantal besmettingen loopt hoog op en landelijk zijn de maatregelen weer stevig aangescherpt. De 1,5
meter is weer terug en ook het dragen van mondkapjes binnen ons Kindcentrum is weer verplicht. Vanuit de
media bereiken ons allerlei berichten over wat er nog aan maatregelen komen gaat. Vrijdag is er een
vervroegde persconferentie. Laten we hopen dat de scholen en opvang open
blijven!
Op de Klimboom blijven we kijken naar wat er mogelijk is in de komende
periode. Vieringen/activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en het
schoolschaatsen kunnen doorgaan, zij het op een iets andere wijze.
Zo ontvangen we de Sint en zijn pieten op 3 dec op de Klimboom. Deze keer
zonder ouders, helaas. Gelukkig kunnen de ouders van de oudervereniging wel
komen helpen. Wat zijn wij blij met hun hulp op deze dag! Ook de fotograaf
kan deze dag foto’s komen maken.
De Kerstviering van 23 december wordt verplaatst van
de avond naar de
middag. Onze kerstwerkgroep is al druk in de weer om er voor de kinderen een
gezellige middag van te maken. Op vrijdagochtend 24 december doen de kinderen
van de bovenbouw mee aan het schoolschaatsen in Gemert. Hoe leuk is het om zo
vlak voor de vakantie je lekker uit te
kunnen leven op de schaatsbaan!
Zo maken we er samen een fijne,
gezellige en mooie tijd van met elkaar.

Laten we allemaal onze
verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat we
samen het aantal besmettingen zo minimaal mogelijk
houden.

De Klimboom in actie voor de kinderen van Kasam!
De leerlingenraad is nu al een aantal keren bij elkaar gekomen. Een van de agendapunten op de vergadering
was het kiezen van een goed doel en het bedenken van acties om geld in te zamelen. Op de Klimboom vinden
we het belangrijk dat kinderen leren zich in te zetten voor andere mensen die wel wat steun kunnen gebruiken
in een moeilijke periode in hun leven.

Gekozen is voor

Kasam is een redelijk jonge organisatie die hulp biedt aan gezinnen die te maken hebben met kanker. Kinderen
ontmoeten elkaar in een lotgenotengroep waarbij ze onder professionele begeleiding met en van elkaar
kunnen leren over kanker in hun gezin en wat het met hen doet.
Als doel heeft Kasam de
bijeenkomsten van de
lotgenotengroep voor alle kinderen in
Nederland toegankelijk en gratis te
maken.
Het geld wat we willen ophalen is
bedoeld voor notitieboekjes en tasjes
die de kinderen tijdens
de bijeenkomsten gebruiken.
Bewust is gekozen voor een
organisatie die landelijk nog niet zo
heel bekend is.
Kasam is groeiende en omdat we als
klein kindcentum weten hoe
belangrijk het is om zichtbaar te zijn, willen we Kasam niet alleen ondersteunen door acties voor het ophalen
van geld, maar ook door Kasam meer naamsbekendheid te geven.
Mocht je meer willen weten
over Kasam als organisatie kijk dan
maar eens op www.kasam.eu
Welke acties de kinderen van de
leerlingenraad bedacht hebben,
daarover vertellen we later meer.

Professionalisering op de Klimboom
Op de Klimboom zijn we voortdurend in ontwikkeling, niet alleen onze kinderen maar ook ons team. We kijken
steeds weer naar hoe we ons onderwijs en de opvang verder kunnen optimaliseren. Zo krijgen kinderen van de
bovenbouw, ouders en teamleden binnenkort een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek waarin we
hen vragen hun mening te geven over de Klimboom, de resultaten van het onderzoek gebruiken ter
verbetering van ons Kindcentrum.
Daarnaast hebben afgelopen week een teamtraining gevolgd in het geven van effectieve instructie. Hoe maak
je als leerkracht zo optimaal mogelijk gebruik van je onderwijstijd? Welk doel stel je centraal in de les? Hoe
sluit je zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van kinderen? Hoe verstek je de betrokkenheid en
actieve betrokkenheid van de kinderen? Hoe is het pedagogisch klimaat in de groep en mogen er ook fouten
gemaakt worden? Een training waarin het verder ontwikkelen van de didactische vaardigheden van de
leerkracht en het voeren van de reflectieve dialoog centraal staat.
Onze pedagogisch medewerkers hebben in de afgelopen weken de training met sprongen vooruit gevolgd. De
training omvat een breed scala aan rekenactiviteiten, rekenspellen en oefenmateriaal. Aan bod komen o.a.
coöperatieve spelvormen en bewegend leren.
Door het volgen van deze training is er een optimale doorgaande lijn in werkwijze en samenwerking tussen
peuterwerk/kdv en de kleutergroepen. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen ook in de middenbouw
en bovenbouw in het onderwijs.

Een mooi voorbeeld van waar een klein Kindencrum groot in kan zijn!
Hartelijke groet,
Monique Peeters

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema Sinterklaas
We zijn sinds kort bezig met het thema Sinterklaas. We hebben mooie versieringen in de groep en natuurlijk is
er ook de slaapkamer van Sinterklaas. De kinderen kunnen zich verkleden als echte hulppietjes en kunnen
paardje rijden op Ozosnel.
De kinderen gaan van allerlei leuke activiteiten doen zoals: pepernoten bakken, pietengym met een echte
pietendiploma, kronen maken en nog veel meer leuke dingen.

Groep 1-2
In groep 1-2 zijn we druk bezig met het thema Sinterklaas. In de klas kunnen de kinderen spelen als pieten en
als Sinterklaas, cadeautjes inpakken of bijvoorbeeld het paard van Sinterklaas verzorgen. Natuurlijk horen er bij
dit thema ook heel veel pepernoten. Daarom hebben we de afgelopen dagen pepernoten gebakken in de klas!
De kinderen mochten in tweetallen het stappenplan (recept) volgen en vervolgens pepernoten maken. Ook
hebben we afgelopen woensdag onze schoen gezet bij onze zelfgemaakte openhaard. Donderdag zat er een
leuke verassing (pepernoten) in onze schoenen!

Groep 3-4-5
IPC-thema 'Jong en oud'
Vorige week zijn we gestart met het thema Jong en oud. Het startpunt
van dit thema was een klaslokaal vol 'oude' foto's. Al snel bleken dit de
foto's van de papa's en mama's van de kinderen uit de klas te zijn.
Iedereen ging op zoek om te kijken of ze ook hun eigen ouders konden
ontdekken. Na het startpunt gingen de kinderen naar huis met de
opdracht om een babyfoto van zichzelf te zoeken, zodat we ook de
babyfoto's van de kinderen van de klas
konden raden. Vorige week dinsdag
was het zover. Alle foto's werden
opgehangen en de eerste herkenning
was er al snel! Iedereen keek goed rond, schreef de namen bij de nummers op
en na een tijdje kwam de bekendmaking. Wat spannend zeg! De komende
weken gaan wij leren over jonge mensen en oude mensen. We duiken in de
tijd van onze papa's/mama's, maar ook in de tijd van onze opa's en oma's.

Het kasteel van Sinterklaas
De kinderen uit groep 3 en 4 zijn naar dinsdag 16 november naar het kasteel van
Sinterklaas geweest! Ze hebben daar de slaapkamer van
Sinterklaas gezien, maar ook van de pieten. Ze hebben de
bakpieten aan het werk gezien, de postpiet en de paardenpiet.
Een bezoekje aan de pakjeskamer was natuurlijk ook geweldig!
Vol enthousiaste verhalen kwamen de kinderen dan ook terug
op school.
Ken je kwaliteiten!
Deze week werken we met KWINK aan 'Kwaliteitenkracht'.
Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en kinderen kunnen best
goed benoemen wat hun kwaliteiten zijn. Maar hoe ze je deze
kwaliteiten in? Hoe gebruik je ze bij het buitenspelen of in de
klas? De komende week gaan we dit samen ontdekken!

Groep 6-7-8
Muziek
De kinderen van groep 6-7-8 hebben in de afgelopen weken tijdens de muzieklessen van meester Harrie
geleerd over de 3/4 maatsoort en de 4/4 maatsoort. In groepjes hebben zij zelf muziekstukken geschreven die
ze met drumstokken konden uitvoeren. In de laatste muziekles over deze maatsoorten gaan we aan de slag
met luisteren en bewegen op muziek.
Surprise
Maandag 15 november hebben de kinderen uit groep 6-7 en 7-8 lootjes
getrokken voor de surprise in hun eigen groep. De kinderen gaan een surprise
knutselen, schrijven een gedicht en kopen een kleinigheidje. Ze leveren de
surprises donderdag 2 december in op de tribunetrap, zodat we de surprises
eerst kunnen bewonderen, voordat op vrijdag 3 december de surprise ochtend
is.
IPC
Maandag 8 november hebben wij het nieuwe IPC-thema 'mythen en legenden' geopend.
De kinderen mochten verkleed naar school komen binnen dit thema. In de komende weken gaan de kinderen
kennis maken met veel verschillende mythen en legenden. Het thema loopt door tot woensdag 22 december.

Diverse berichten:
Geen berichten

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 17 december digitaal binnen zijn.

Agenda
Ma 6 december
Za 25 dec. t/m zo. 9 jan. 2022

StudieDAG
Kerstvakantie

