BOOMBLAADJE
Jenaplanschool De Klimboom – Dahlistraat 25 – 8121 JZ Olst – 0570 561 836 www.jenaplanschooldeklmboom.nl

– Nieuws van de Kleine Duimpjes
– Nieuws van de Green Bananas
– Facebook
– Luizenvrij!
– Afscheid Willy
– Veldtocht
– Gang

Activiteitenkalender
Dag

Datum Tijd

Maandag

6-3

Dinsdag

7-3

Woensdag

8-3

8.30

Activiteit

Viering start Veldtocht

Donderdag 9-3
Vrijdag

10-3

Maandag

13-3

Dinsdag

14-3

Woensdag

15-3

11.30 Viering Veldtocht (gr 5 t/ 8)
Uitstapje (gr 1 t/m 4)

Donderdag 16-3
Vrijdag

17-3

Maandag

20-3

Dinsdag

21-3

Woensdag

22-3

11.30 Viering Veldtocht

Donderdag 23-3
Vrijdag

24-3

Maandag

27-3

Dinsdag

28-3

Woensdag

29-3

11.30 Afsluiting Veldtocht
Viering afscheid Willy met na a2oop
ko3e / thee
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Donderdag 30-3
Vrijdag

31-3

Maandag

3-4

Dinsdag

4-4

Woensdag

5-4

Donderdag 6-4
Vrijdag

11.30 Viering door de Kleine Duimpjes
Boomblaadje

7-4

Nieuws van de Kleine Duimpjes
Vanaf 6 maart mogen we Quinta en Ferre welkom heten in groep 1. We wensen ze heel veel plezier op de
Klimboom!

Nieuws van de Green Bananas
Beste ouders,
Even een verslagje van de afgelopen week. Maandag ben ik @jn gestart bij de DiscosloAen. We hebben in
de groep een speciaal overzicht gemaakt van de nog te leren Tafels, om zo als leerling zelf beter een doel
te kunnen stellen. Zo is het transparant wie nog wat moet leren en hoe ik/een ander daarbij zou kunnen
helpen. De kinderen mogen ook elkaar als coach kiezen om de laatste puntjes voor een tafeldiploma op
de i te zetten. We zien nu al groei. De wegveegtechniek als tactiek in 'het Leren Leren' werkt voor heel veel
kinderen goed om de tafels beter te memoriseren. Dit is ook een tip aan thuis als u daaraan werkt met uw
kind. U kind kan daar vast mee over vertellen.
We zijn gestart met een klas-attentie die ik vrijdag zal gaan aanbieden aan juf Judith. We zijn blij en
opgelucht dat de operatie goed is verlopen!
Dinsdag was minder....de lessen gingen ineens niet door wegens omstandigheden.
Woensdag liep de rekenles niet lekker omdat de kinderen van mij een formuliertje misten. Na excuses van
mij hebben we dit donderdag weer goed opgepakt. De viering, heel bijzonder en speciaal om zo eens mee
te maken. Prachtige poppen in het atelier werden getoond.
Donderdag: Heerlijke goede rekenles gehad. We hebben hard gewerkt aan een spellingswand. (komt hem
zien!) En we hebben gezamenlijk Djembe gespeeld, want ik had er 12 meegenomen van de Tellegenschool.
En dat ging voor de eerste keer niet onaardig! Gym gehad van Juf Anouk. Daarna begrijpend lezen gedaan
wat ging over Dick Bruna die 16 februari jl.isoverleden, geestelijk vader van Nijntje. Het gedicht hierover
van Madelief en Jovanna werd mij zelf na schooltijd nog even voorgelezen, en wil ik u niet onthouden:
Allemaal kennen we Dick Bruna wel
Bedenker van Nijntje.nl
Cijfers, letters en Icoontjes
Dat bedacht hij heel gewoontjes
- Jovanna en MadeliefKortom: we zijn goed gestart en we missen juf Judith, we zijn hard aan het leren en het gaat niet altijd
zoals bij juf Judith...(want meester Fedor is niet juf Judith.) Maar we doen leuke en leerzame dingen en de
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sfeer is verder prima! De kinderen helpen mij fantastisch! Een hele @jne stamgroep! En mocht er iets
komende dagen mis gaan: beste ouders, kinderen, zoek mij even op! Samen maken we er wat van!
Hartelijke groeten van Fedor

Facebook
In een vorig Boomblaadje hebben we aangegeven dat we graag foto’s van kinderen op Facebook plaatsen
om onze school via deze weg te promoten. Daar zijn geen bijzonderheden uitgekomen. We willen iedereen
vragen onze pagina te liken. We zijn te vinden onder Jenaplanschool de Klimboom.

Luizenvrij!
Van de (p)luizenwerkgroep hebben we gehoord dat de hele school weer luizenvrij is! Hartstikke @jn!

Afscheid van Willy
Op 29 maart willen we afscheid nemen van Willy. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de extra mail die
hierover is verstuurd. We willen haar tijdens de viering in het zonnetje zetten en haar bedanken voor haar
werk de afgelopen 12 jaar. Na de viering is er voor ouders gelegenheid om een kopje ko3e/thee te
drinken en na te praten met Willy.
Haar afscheid valt samen met de afsluiting van het thema de Veldtocht. Op dit moment is Willy, als onze
cultuur coördinator, druk aan het werk met de voorbereidingen van de Veldtocht.

Veldtocht
Woensdag 15 maart start de Veldtocht. Afgelopen woensdag kregen alle oudste kinderen van een familie
een speciaal boekje mee met informatie. We hebben er erg veel zin in!
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Gang
In de gang is een mooie “muziekkast” gemaakt en hebben we ook de kast van de “Zwerfboeken”
opgeruimd en open gezet. Iedereen mag een boek uit deze kast meenemen, lezen en weer laten
“zwerven”. Zie ook de sticker op het boek. Veel leesplezier.
We zijn erg blij met de opgeruimde gangen en de w.o./computer ruimte (ko3ekamer) en de leesruimte
(docu) waar druk gewerkt en gelezen wordt!
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