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

Van de directie
Geboren Vajѐn Hoogers
Op vrijdag 18 maart zijn Jamy en haar vriend Dani de trotse ouders geworden van
een prachtige dochter.
Vajѐn is geboren om 10.33 uur met een gewicht van 3675 gram en ze is
52cm lang. Het gaat goed met moeder en kind. Vajѐn slaapt veel en eet
goed. Jamy en Dani kunnen echt genieten van hun kleine meid.

Juf Linda getrouwd
Nog meer goed nieuws want afgelopen zaterdag 26 maart is juf Linda van groep 7-8 getrouwd met haar Rob.
De kinderen van groep 7-8 waren ook uitgenodigd voor deze speciale dag. Linda en Rob werden ontvangen met
ballonnen en een lied natuurlijk werd er ook geproost met (kinder)champagne. In het geheim hebben de
kinderen van groep 7-8 een prachtig servies beschilderd,
wat een prachtig cadeau is het geworden!

GOO en de opvang van Oekraïense vluchtelingen
Inmiddels zijn de eerste vluchtelingen uit de Oekraïne in Boekel aangekomen en ook in Gemert-Bakel worden
de eerste vluchtelingen op korte termijn verwacht.
Binnen GOO wordt nagedacht over hoe en waar Oekraïense kinderen een
goede plek kunnen krijgen in het onderwijs en de opvang. Deze kinderen
hebben recht op onderwijs en vallen onder de Nederlandse wetgeving op
onderwijs. Belangrijk is dat er gezocht wordt naar een passende plek waar
aan deze kinderen (sociale) veiligheid geboden wordt. Ook is het voor deze
kinderen belangrijk dat zij op een locatie geplaatst worden waarvan
duidelijk is dat zij daar voor een langere periode kunnen blijven. Er is aan
de gemeente doorgegeven dat GOO voorstander is van clustering van
Oekraïense kinderen op één centrale locatie. In samenwerking met de gemeente zal GOO kijken hoe kinderen

vanuit de diverse opvanglocaties naar deze centrale onderwijslocatie gebracht kunnen worden. Het is
belangrijk dat er eerst een goed en gedegen plan opgesteld wordt voordat de Oekraïense kinderen geplaatst
worden. Daar wordt op dit moment binnen GOO hard aan gewerkt.

Bericht Eindhovens dagblad
In het Eindhovens dagblad van 21 maart 2022 jongstleden stond een artikel met als kop "School behouden?
Bouw huizen" In het artikel wordt de indruk gewekt dat er sprake zou zijn van een mogelijke sluiting van de
Klimboom in de Rips, dit klopt niet!
Wij willen het volgende benadrukken.
Dit artikel is niet afkomstig van Stichting GOO en Stichting GOO is nooit
benaderd door het Eindhovens dagblad voor informatie. Kindcentrum de
Klimboom valt ook niet onder het schoolbestuur van Prodas. De
suggestie die gewekt wordt dat er sprake zou zijn van een mogelijke
sluiting van de Klimboom is niet kloppend.

Informatieavond en speelochtend
Op dinsdag 15 maart hebben we op de Klimboom een informatieavond
gehouden voor nieuwe en aanstaande ouders van de Rips. De avond
werd goed bezocht en wij zijn blij met de belangstelling die er is voor de
Klimboom. De Klimboom is uniek in de nauwe samenwerking tussen
onderwijs en opvang. Peuters en kleuters kennen veel gezamenlijke
momenten zoals gymlessen, samen buiten spelen, bij elkaar in de hoeken
werken, aansluiten bij kringmomenten en gezamenlijke vieringen. We
kunnen nauwelijks spreken van een overgang van opvang naar onderwijs,
het is een natuurlijke en vanzelfsprekende doorloop zowel voor kinderen
als voor ouders als voor het team, waarbij de warme overdracht met
ouders, pedagogisch medewerkers en leerkracht een belangrijke rol
speelt.
Ook op de BSO is er een nauwe samenwerking met het onderwijs. Niet
alleen ondersteunen onze pedagogisch medewerkers de leerkrachten en
kinderen in de verschillende groepen, ook wordt er met het aanbod
aangesloten bij Kwink (sociaal-/ emotionele ontwikkeling) en de thema’s
van IPC en die in het onderwijs aangeboden worden.
Daarnaast neemt BSO de Klimboom deel aan een pilot
‘Doen Kids’ Dit is een database aan thema’s en
activiteiten
Voor verschillende leeftijden op de BSO waarbij een passende
invulling aan het dagelijkse programma en het
vakantieprogramma gegeven wordt.

2 nieuwe kinderen op het kinderdagverblijf.
Per april verwelkomen wij Hailey Forshall (3 maanden) en Zoë Gerritsen (2 maanden) op onze dagopvang.

Herinrichting peelplaats dagopvang & Airco’s in de
Klimboom
De speelplaats van de dagopvang aan de achterkant van
de school heeft een ware metamorfose ondergaan.
Het is een aantrekkelijke en
kleurrijke speelplek voor de
allerjongste geworden.
Naast kunstgras is er ook een
strook houtsnippers aangelegd
waardoor het er allemaal weer
mooi en netjes uitziet.
Ook in het gebouw wordt er
gewerkt aan een schoon en
prettig klimaat, zo is de
school aan de binnenkant weer
fris geschilderd en zijn er in
alle groepsruimtes airco’s
aangelegd.

Kinderwandel-leerpad
Afgelopen woensdag 24 maart hebben de kinderen van de Klimboom meegeholpen aan de aanleg van een
kinderwandel- leerpad in het kader van 100 jaar de Rips. De kinderen hebben hun handen uit de mouwen
kunnen steken want in totaal worden er zo’n 800 nieuwe stuiken en bomen gepland voor dit wandel-/leer pad.
Dit is een initiatief van Natuurmonumenten Brabants Landschap. Op 19 juni 2022 is de opening van het natuur
beleving pad.

Bericht van de Kindcentrumraad:
Maandag 21 maart hebben we een vergadering gehad met de Kindcentrumraad. Tijdens deze vergadering
hebben we samen gesproken over de promotie van ons Kindcentrum. Hoe kunnen we er samen voor zorgen
dat ons Kindcentrum gezien wordt door nieuwe ouders? En hoe zorgen we er ook voor dat jullie, onze huidige
ouders, weten wat wij doen. Uiteraard zijn tips en ideeën welkom!
Verder hebben we gesproken over de inzet van de NPO-gelden, de infoavond voor nieuwe ouders, het
schoolplein van de toekomst, het tevredenheidsonderzoek en het inspectierapport van Stichting GOO. De
volgende vergadering is op maandag 23 mei.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd contact opnemen met een van onze leden:
Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen, Mariëlle Nooijen, marielle.nooijen@stichtinggoo.nl
Yvonne Veenhof yvonne.veenhof@stichtinggoo.nl of Marlous van Schijndel
marlous.vanschijndel@stichtinggoo.nl

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Thema:
Dit thema zijn we aan de slag gegaan met het thema Vervoer!
Een thema wat erg aanspreekt bij de kinderen. Samen met de
kleuters zijn we naar de autogarage gegaan. Wat was dat leuk!
Ook zijn we gaan kijken welke vervoersmiddelen we in De Rips
allemaal zien, van stepjes, busjes, auto's, tot vliegtuig! In de
groep hebben we een eigen bus gemaakt!

GGD inspectie:
De GGD heeft een bezoek gebracht bij de opvang op de Klimboom. Dit in het kader van een inspectiebezoek.
Afgelopen jaar heeft het inspectiebezoek op afstand plaatsgevonden, dit i.v.m. de coronamaatregelen. Dit jaar
is het een fysiek bezoek geweest op het KDV en BSO. De inspectie was zeer onder de indruk van de sfeer op de
groep en de pedagogische kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers. Met name over de echte aandacht die
er is voor kinderen en het inspelen op de individuele behoefte van het kind.
Met uitzondering van de opmerking dat de herhaling EHBO up to date dient te zijn (deze herhaling was
uitgesteld vanwege de coronamaatregelen en vindt komende week plaats waarmee het helaas net buiten het
onderzoek viel) zijn alle onderdelen waarop geïnspecteerd werd goedgekeurd. We kunnen dus terugkijken op
een geslaagd inspectiebezoek.
De uitkomsten van de inspectie zijn beschreven in een rapport welke binnenkort terug te lezen zijn op de
website van de Klimboom www.bbsdeklimboom.nl

BSO:
Bij de BSO zijn we in de weer met het thema Verkeer! We hebben veel leuke activiteiten op de planning staan,
maar het mooie weer zorgt er voor dat we ook heel graag buiten willen spelen.
Dat moet natuurlijk ook gewoon kunnen! We hebben al onze
eigen straat geknutseld en van fruit en groente onze eigen
raceauto’s gemaakt, heel leuk waren ze geworden en snel
natuurlijk! Komende week gaan we een ommetje-telspel doen
en maken we o.a. een vliegensvlug vliegtuig. We hoeven ons
niet te vervelen!

Voorstellen
Mijn naam is Daphne van Bommel, 21 jaar oud en woon in Beek
en Donk. Ik woon hier samen met mijn ouders en oudere broer
Wessel. Ik werk sinds februari 2021 met veel plezier bij stichting
GOO in de invalpool.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden leuke dingen te
doen zoals winkelen, stappen, dagjes weg enz. De komende tijd
ben ik werkzaam op de Klimboom in de Rips bij de dagopvang.
Ik heb er super veel zin in!
Groetjes Daphne

Groep 1-2
Vorige week zijn we in groep 1-2 gestart met het nieuwe IPC thema ‘van A naar B’. Als opening zijn we naar de
autogarage geweest waar we een rondleiding hebben gekregen, vragen mochten stellen en van alles hebben
geleerd over autogarages en automonteurs. In de klas zijn we hier verder op ingegaan. Zo is de huishoek
bijvoorbeeld omgetoverd tot autogarage, in de bouwhoek kunnen de kinderen een wegennetwerk bouwen en
bij de rekenplaats kunnen de kinderen plattegronden maken.
Dinsdag 29 maart zijn we naar de voorstelling ‘De koning van karton’ geweest. Een voorstelling over
vriendschap, ontmoeten, samen spelen en delen.

Groep 3-4-5
Het nieuwe IPC-thema: 'Wat eten we vandaag?
Het nieuwe IPC-thema zijn we begonnen met een Mexicaans restaurant in de klas. De
kinderen kwamen het restaurant binnen, kregen een plek aangewezen en mochten zelf
met de producten op tafel een heerlijke maaltijd maken. De ober liep rond en vroeg wat
de kinderen te drinken wilde.

Topografie
In dit thema komt aardrijkskunde (en dus topografie) mooi aan bod. We gaan kijken naar
producten en gerechten uit verschillende landen. Aan het einde van het thema willen we
dat de kinderen alle continenten kunnen benoemen.

Voorstelling in de Eendracht
Op dinsdag 22 maart zijn we naar de voorstelling 'Onder de grond' geweest in de
Eendracht. Een voorstelling die ging over Mare en Lev. Mare woont op een warm eiland en
Lev in het koude noorden. Ze graven een gat onder de grond en komen zo bij elkaar uit.
We hebben genoten van deze voorstelling. Vooral leuk dat we ook nog even 'achter de
schermen' mochten kijken!

Groep 6-7-8
Wiskundewedstrijd.
Op donderdag 17 maart hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd.
In 50 minuten tijd moesten er 24 verschillende wiskundetaken worden opgelost.
De kinderen gingen hier in tweetallen of drietallen mee aan de slag.
In april komen de antwoorden van de wedstrijd online.
In mei weten we hoe de kinderen van De Klimboom het gedaan hebben. Dan wordt de uitslag van de wedstrijd
bekend gemaakt.

De Frans en Gerrits Escaperoom
Op vrijdag 1 april is er voor de kinderen van groep 6/7 en 7/8 een escaperoom gepland, georganiseerd door het
bedrijf Fransen-Gerrits. Het bedrijf bestaat dit jaar 120 jaar en in de plaatsen waar zij vestigingen hebben wordt
daarom een escaperoom gehouden voor de basisschoolkinderen uit de bovenbouw. In een uur durende
escaperoom-challenge gaan de kinderen strijden tegen de scholen uit de andere plaatsen.

Musical
De kinderen van groep 7 en 8 hebben al een voorzichtig begin gemaakt met de musical die ze dit schooljaar
zullen gaan spelen. Er is een keuze gemaakt, welke musical ze gaan spelen en op dit moment wordt het script
door de kinderen met de hele groep gelezen. In april worden de rollen verdeeld, zodat we in mei en juni
kunnen gaan repeteren op het toneelspel, de liedjes en de dansen. De musical wordt dit schooljaar uitgevoerd
op donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli.

EHBO
Op maandag 14 maart is er een start gemaakt met EHBO-lessen in groep 7a, 7b en 8. In een viertal lessen
krijgen de kinderen de beginselen van Eerste Hulp bij Ongelukken aangeboden.
Voor deze lessen komt er op 4 maandagmiddagen tot half april een EHBO-docent naar onze school.
Daniek van der Burgt verzorgt deze lessen. De resterende lessen zijn nog op 4 april en 11 april. De
onderwerpen zijn gericht op het niveau van de kinderen. Daarbij kun je denken aan het behandelen van
(brand)wonden, bewustzijn, ademhaling en zintuigen zoals het oog, oor en neus.

Diverse berichten
Van het Oranje Comité:
Het Oranje Comité organiseert weer een gezellige Koningsdag op
woensdag 27 april.
Noteer de datum vast in je agenda, het inschrijfformulier wordt later
uitgedeeld op school.

Onderaan dit sprokkelblad
-

Inschrijven voor KinderVakantieWerk;
Danstoernooi van Dansvereniging Euphoria;

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 15 april digitaal binnen zijn.

Agenda
Za. 23 april t/m zo 8 mei Meivakantie

