Boomblaadje

NO. 2

Activiteitenagenda
(alleen de activiteiten die niet in de jaarkalender staan)
Dag

Datum

Donderdag

15-9

Vrijdag

16-9

Maandag

19-9

Dinsdag

20-9

Woensdag

21-9

Donderdag

22-9

Vrijdag

23-9

Maandag

26-9

Dinsdag

27-9

Woensdag

28-9

Donderdag

29-9

Vrijdag

30-9

Maandag

3-10

Dinsdag

4-10

Woensdag

5-10

Donderdag

6-10

Vrijdag

7-10

Tijd

Activiteit

9:009:30
uur

Viering aftrap Rova actie mooi schoon
met de wethouder

I
JENAPLANSCHOOL DE
KLIMBOOM
DAHLIASTRAAT 25

11:30
uur

8121 DH OLST

Viering verjaardagen september en...

0570-561836
WWW.JENAPLANSCHOOLDEKLIMBOOM.NL

11:30
uur

Viering Kinderboekenweek
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Namen



Studiedag team



Even voorstellen



Funtime



Atelier



Bereikbaarheid



Start actie Rova mooi
schoon

Namen
We hebben groepsnamen bekend gemaakt in de viering!
Het was ook de start van het thema “voor altijd jong..” De kinderen hebben zelf de naam verzonnen
(rondom dit thema )en presenteerden zich tijdens de viering waarbij jong en oud aanwezig was.
We waren erg blij met het bezoek van vele opa’s en oma’s, bekenden, vaders en moeders en zelfs
twee dames uit het zorgcentrum Willibrord. De leeftijden liepen uiteen van 4 tot 89 jaar! In groepen
gingen alle Klimbomers uiteen om met elkaar te praten, naar verhalen over voorwerpen van
vroeger(melkbussen/een oude handboor) te luisteren of te horen hoe het nu is om jong of oud te
zijn. Er werden vragen gesteld als: voel je je ook oud? En mensen en kinderen werden op volgorde
gezet van jong naar oud. Het was een boeiende ochtend.
Voor de viering zijn alle groepen zelf aan de slag geweest met allemaal “verwonder ”opdrachten. Er
stond o.a. een oude kist met spullen in de klas, er werden oud Hollandse spelletjes gespeeld,
proefjes gedaan met een ouder uitziende huid, jezelf schminken als oudere. Allemaal ervaringen die
meegenomen worden met het maken van leervragen. Daar gaan we de komende weken mee aan de
slag!
En dit zijn komend schooljaar onze namen!
Groep 1&2 de Kleine Duimpjes
Groep 3&4 de Grijze Gorgels
Groep 5&6 de Discosloffen
Groep 7&8 de Green Bananas

Studiedag team
Vorige week donderdag was er een studiedag voor het team. De onderwerpen waren “ontdekkend
en onderzoekend leren” (vervolg van traject dat vorig jaar is gestart) en kunst- en cultuur educatie.
We hebben als team een beeld gekregen van de mogelijkheden om cultuureducatie een plek te
geven in onze school.
In de Nieuwsbrief Onderwijsteam DHKT is hier al over geschreven. Via het boomblaadje willen we
iedereen nog attenderen op onderstaande link. Een filmpje over Kunsteducatie; broodnodig voor
het kinderbrein van Mark Mieras.
https://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ
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Even voorstellen
Hallo ouders en kinderen,
Mijn naam is Fedor Baarslag en ik ben zeven jaar in dienst van Stichting de
Mare. De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt als leerkracht van groep 1-2-3 en
locatie-coördinator van OBS Tellegen in Wijhe. Daarvoor was ik vijf jaar
directeur van deze school.
Dit schooljaar start ik als ondersteuner van Claudia Diepstraten in de rol als
management-ondersteuner op dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag
geef ik les aan groep 1-2-3. Op maandag vervul ik een taak op bestuursniveau.
Daarnaast volg ik nog een tweejarige Masteropleiding Leren en Innoveren op
Windesheim, die ik binnenkort hoop af te ronden.
Als ondersteuner heb ik de taak om het team op de samenwerkende DHKT-scholen zo goed mogelijk
te helpen met alle doelstellingen. Ik doe dat met heel veel plezier, omdat ik een passie heb voor
onderwijs en leren. Ik heb affiniteit met onderwijskundige zaken en ik draag mede zorg voor de
veiligheid op de scholen.
Afgelopen week heb ik al kennis gemaakt met een aantal ouders en kinderen. Mocht ik u gemist
hebben, wilt u mij dan opzoeken? In onderstaand rooster kunt u zien wanneer ik op uw school
aanwezig ben. Mocht er iets spelen rondom het onderwijs van uw kind, of mocht u een andere vraag
hebben, schroom dan niet om mij aan te spreken. Ik help u graag verder.
Samen gaan wij voor goed en veilig onderwijs, dat recht doet aan de talenten van uw kinderen. Dat
is onze gezamenlijke opdracht.
Heel graag tot ziens en hartelijke groet,
Fedor
Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
de Mare dag
Holsthoek
Tellegen (voor de groep)
Klimboom
Dijkzicht

Middag
de Mare dag
Tellegen
(Wisselend waar nodig)
(Wisselend waar nodig)

Funtime
Een paar maanden voor de zomervakantie is Funtime gestart in het Holstohus. Een
initiatief van Simone en Marenthe Benneker, oud- leerlingen van de Klimboom. Vooral om kinderen,
die elders naar school gaan (bijv. speciaal onderwijs) ook eens met speelkameraadjes uit Olst te
laten spelen. Funtime is iedere eerste woensdag van de maand van half 3 tot 4.
Woensdag 5 oktober

14.30- 16.00

Halloween: met stukjes fietsband maken we griezelige spulletjes voor Halloween!
Vleermuizenmobiel, spinnen van rubber, Halloweenlampjes.
Knippen, plakken en knopen met rubberband.
Zie t.z.t de poster op de deur van de Klimboom
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Atelier
Helaas zijn er nog weinig aanmeldingen voor het atelier dat start volgende week vrijdag.
Wie zich wil opgeven voor het atelier kan mailen naar ritavzanten@outlook.com
Via de ouderenquête zijn we op de hoogte wie wil meedoen met het atelier. Willen deze ouders
aangeven bij Rita of ze deze ronde al mee kunnen doen.
We hopen dat het eerste atelier door kan gaan!

Bereikbaarheid
Het mobiele nummer van de school is in werking. Onder lestijd is de school in geval van nood of
calamiteit altijd bereikbaar op 06 - 13910095. Graag dit noodnummer a.u.b. noteren of opslaan in
uw eigen telefoon.
Voor en na schooltijd wordt de normale lijn uiteraard beantwoord. Graag hierop ook de
ziekmeldingen voor schooltijd tussen 8.00 uur en 8.20 uur

Start actie Rova mooi schoon
A.s woensdag komt de Wethouder bij ons op bezoek voor de aftrap van de actie “mooi schoon”. We
zijn als school al een tijdje bezig met het afval scheiden en willen met deze actie daar verder vorm
aan geven. Hieronder informatie van de Rova.
Onze school is Supporter van Mooi Schoon!
Afval scheiden wordt thuis vaak al lang gedaan, maar nu starten ook landelijk vele basisscholen met
de pilot: Afval scheiden op school!
Ook wij willen graag een afvalvrije school zijn en doen mee aan deze pilot. Vanaf dit schooljaar leren
we uw kind(eren) hoe zij het pmd, gft en/of papier goed kunnen scheiden zodat er nog maar heel
weinig restafval overblijft. Door goed te scheiden, wordt bij ons op school voortaan het gft, pmd en
papier apart door ROVA opgehaald zodat dit gerecycled kan worden en weer gebruikt kan worden
als grondstof voor nieuwe producten. Ook houden wij regelmatig opruimacties om zwerfvuil in de
omgeving van onze school tegen te gaan. Zwerfvuil kan gescheiden worden en is daarmee
grondstof.
Wilt u uw kind ook helpen om minder (rest)afval te maken?
Gebruik voor de lunch een broodtrommel (deze is herbruikbaar) in plaats van een boterhamzakje, en
een drinkbeker in plaats van een pakje drinken met rietje.
We willen u vragen om ook te letten op de verpakkingen van, al dan niet gezonde, tussendoortjes.
Verpakkingen van koek of chips zijn vaak voorzien van een binnenkant van aluminiumfolie. Dit folie
kan niet gerecycled worden.
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Ook zijn er zijn talloze ideeën te bedenken voor bijvoorbeeld een feestelijke traktatie zonder afval.
https://nl.pinterest.com/pin/244953667209863706/
https://nl.pinterest.com/pin/182255116148656190/
https://nl.pinterest.com/pin/533184043359270588/
Wilt u meer informatie over deze pilot?
http://www.mooi-schoon.nl/jong-geleerd-is-oud-gedaan/basisonderwijs/pilot-afval-scheiden/

Samen trots op een schone school!
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