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Activiteitenkalender
Dag

Datum Tijd

Activiteit

Maandag

8 mei

Dinsdag

9 mei

Woensdag

10 mei 11:30 Viering Discoslo)en

Donderdag 11 mei
Vrijdag

12 mei

Maandag

15 mei

Dinsdag

16 mei

Woensdag

17 mei 11:30 Verjaardagen mei / Open Podium /
Atelier IV

Donderdag 18 mei
Vrijdag

19 mei

Maandag

22 mei

Dinsdag

23 mei

Woensdag

24 mei 11:30 Afsluiting thema “Oorlog en vrede”

Donderdag 25 mei
Vrijdag

26 mei

Maandag

29 mei

Dinsdag

30 mei

Woensdag

31 mei 11:30 Viering Green Bananas
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Nieuws van de Kleine Duimpjes
Voor de vakantie hebben we de schoolomgeving schoon gemaakt met de actie “Rova mooi schoon” die we
dit schooljaar als Klimboom op ons hebben genomen. De kinderen hebben een =inke buit binnen gehaald
en waren verbaasd over het rondslingerde vuil.

Na de meivakantie zijn we begonnen met Veilig Leren Lezen. Alle kinderen hebben geluisterd naar het
eerste verhaal en meegedaan met de spelletjes. Daarna zijn de kinderen van groep 2 begonnen in het
eerste boekje. Ze waren razend enthousiast en gingen, net als groep 3 dit jaar, lopend lezen met het
boekje met de wisselrijtjes. Leuk om te zien dat ze groep 3 als voorbeeld gebruiken. Van elkaar leren!
Op deze manier hebben we de tijd om te wennen aan de manier van werken met Veilig leren lezen in
groep 3. De kinderen van groep 2 zijn er qua niveau allemaal aan toe!
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Nieuws van de Grijze Gorgels
We zijn weer gestart met een nieuw rekenblok. Voor in de klas op de kast hebben we de doelenposters
van rekenen hangen. Hierop kunnen de kinderen zien waar we het blok aan gaan werken. Wanneer de
namen van de kinderen naast het doel staan, is het doel al behaald. sommige kinderen van groep 4 hebben
maatjes gemaakt om samen gericht aan een doel te werken. Aandachtspunten voor dit blok zijn voor beide
groepen het klokkijken. Voor groep 3 zijn dit de hele uren op een analoge klok. Voor groep 4 zijn dit de
kwartieren, halve en hele uren op zowel de analoge als digitale klok.
We werken nu elke maandag aan de plantenbakken buiten. Elke week mogen 3 kinderen een kwartier aan
de slag. Vind je het leuk om mee te helpen, meld je dan om 14.15 uur.
Het thema 'oorlog en vrede' is gestart. Hebben jullie thuis leuke spullen om tentoon te stellen op de
thematafel, geef het dan mee!

Nieuws van de Discosloen
Maandag hadden wij bezoek van Anne Frank! Ze kwam bij ons in de klas vertellen over haar gebeurtenissen
in het Achterhuis. Dit was erg interessant. Ze was samen met haar vriendin.
Sophie en Mila hebben een geschiedenisles voorbereid rondom het thema 2 e wereldoorlog. De kinderen
zijn nu druk bezig met een leervraag rond dit thema. Judith is dan een klasgenoot en Mila en Sophie zijn
dan even de stamgroepleiders. Zij leiden de leervragen en lopen rond voor vragen. Af en toe komt Anne
Frank nog langs in de klas.
Binnenkort kunnen jullie alle informatie lezen op de muurkranten.
Ik (Judith) ben nu weer alle dagen in de klas en geef les tot 15.00 uur. Wat Gjn om weer helemaal terug te
zijn.
Onze doelenposter voor rekenen hangt weer klaar in de klas. Hierop zullen we ons hoofd plakken. Zo kan
iedereen zien waar we aan werken tijdens doelendag.
Zien jullie hier een breuk in? Zoek de breuk:

Bevrijdlingslunch Green Bananas
Vrijheid. Voor de één een vanzelfsprekendheid. Voor de ander een verworven bijzonderheid. Op 4 mei
praatten leerlingen, bejaarden en vluchtelingen met elkaar over de waarde van vrijheid. Ainhoa van der
Horst organiseerde als ambassadeur voor de vrijheid van de gemeente Olst-Wijhe hiertoe een speciale
vrijheidslunch op de openbare jenaplanschool de Klimboom op de Boskamp.
“Zelf vind ik het erg belangrijk dat iedereen zich bewust is van de waarde van vrijheid”, licht de 13-jarige
Ainhoa toe. “Ik voelde me dan ook erg vereerd toen ik gevraagd werd om dit jaar ambassadeur voor de
vrijheid van de gemeente Olst-Wijhe te zijn. Samen met Daphne Ligthart heb ik een speciale cursusdag
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gehad waarin veel aandacht was voor de tweede wereldoorlog. Dat zette me aan het nadenken over het
belang van vrijheid.
Eén van de taken die we als ambassadeurs hebben opgepakt was het organiseren van een vrijheidslunch.
Ook Emma en Sophie Pieters hebben hieraan meegeholpen. Met deze lunch wilden we kinderen er bewust
van laten worden hoe belangrijk vrijheid is. Daarom nodigden we voor de lunch mensen uit die oorlog
hebben meegemaakt. Natuurlijk weten kinderen best dat er landen zijn waar oorlog is of mensenrechten
geschonden worden. Maar wanneer mensen hierover uit eigen ervaring vertellen is dat heel anders
dan wanneer je er iets over leest of op de televisie ziet.”
Aan de speciale vrijheidslunch mochten leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Klimboom meedoen.
Naast de leerlingen waren drie Syrische vluchtelingen aanwezig en drie bewoners van de Boskamp die de
tweede wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. Deze bijzondere mix van volwassenen die uit eigen
ervaring weten hoe belangrijk vrede en vrijheid is, met kinderen die ervoor openstaan hierover te leren
zorgde voor een mooie dynamiek. Er ontstonden boeiende gesprekken tussen jong en oud, waarbij
voor iedereen de waarde van vrijheid herkend en erkend werd.
“Ik vond de lunch een groot succes”, vertelt Ainhoa. “De leerlingen van de Klimboom luisterden geboeid
en stelden goede vragen. Ik denk dat de lunch er zeker aan heeft bijgedragen dat deze leerlingen zich nu
nog meer realiseren hoe Gjn het is dat wij in een land wonen waar vrijheid en democratie bestaat.

TSO volgend schooljaar
Goed nieuws! Heel goed nieuws! Dankzij de bereidheid van vele ouders om zich volgend jaar weer in te
zetten gaat het lukken om ook in 2017-2018 de Tussenschoolse Opvang weer zelf, samen, met elkaar,
zonder extern bureau te organiseren. Hier mogen we met elkaar best trots op zijn.
Er zijn stevige teams waar wij veel vertrouwen in hebben. Voor de zomervakantie worden de agenda’s
getrokken en vullen de teams alle overblijfdagen van het komende schooljaar in.
Maandagteam: Froukje, Bram, Stephen, Marian H, Ruurdtje, Linda, Marta en Arian
Dinsdagteam: Esther, Sonia, Marian W, Edion, Naomi en Tabitha
Donderdagteam: Caroline, Bram, Barbera, Rogier en Marijon
Vrijdagteam: Frank, Miriam Z, Rotem, Sandra, Ewout en Hélène
Reserveteam: Ilze, Alex, Rinze, Tessel en Judith
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Coördinatie: Tessel en Judith
Schuurbeheerder: Marian H
We nemen afscheid van Wendy, Auke gaat namelijk naar het voortgezet onderwijs, en bedanken haar
ontzettend voor haar grote inzet en liefdevolle betrokkenheid afgelopen jaar. Verder hebben we al
afscheid genomen van Martie, die ook heel veel heeft betekend voor de overblijf. Tot slot verwelkomen
we Naomi: we zijn heel blij dat zij het komend jaar het dinsdagteam komt versterken!
Opmerkingen? Vragen? Neem gerust contact op: tesselhofstede@gmail.com, 06 12403299. Maar Judith en
ik zijn ook dagelijks te vinden op het schoolplein.

Avondvierdaagse
Dinsdag 13 Juni start de jaarlijkse Avondvierdaagse weer! En wij zullen er weer bij zijn maar………
De werkgroep is op zoek naar mensen die kunnen helpen! We hebben namelijk te weinig mensen om de
organisatie rond te krijgen! Wie o wie wil helpen???
Graag contact opnemen met Frank Systermans: Frank.Systermans@frieslandcampina.com
Namens alle wandelaars bedankt!!!

Informatieavond over huisvesting
De avond rondom huisvesting afgelopen dinsdag 2 mei is goed bezocht. Wie dit helaas heeft moeten
missen kan de leden van de schoolraad om uitleg vragen over de stand van zaken.
Via deze link is er meer te lezen over dit onderwerp;
http://mijnplein.nl/#pagina:eindrapport-onderzoek-antwoord-op-de-krimp

Schoolfotograaf
Op donderdag 11 mei komt de schoolfotograaf voor het maken van schoolfoto’s.
Vanaf 12 uur kunnen niet schoolgaande, jongere broertjes en zusjes op de foto met oudere
broer(s)/zus(sen).
Graag per mail doorgeven wie daar gebruik van wil maken: Anne-Clair@jenaplanschooldeklimboom.nl
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Chromebooks
Binnenkort komen er 18 nieuwe chromebooks!
De 10 gestolen laptops waren verzekerd door de gemeente. Chromebooks zijn goedkoper en duurzamer
vandaar dat we er 18 voor terug krijgen. Daar zijn we erg blij mee!
Chromebooks hebben een aantal voordelen: Ze hebben geen harde schijf, kunnen niet vastlopen en
werken vanuit de cloud. Ze hebben oSce verwerkingsprogramma’s beschikbaar en werken als een
gewone laptop.
In het nieuwe schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op de laptops werken met een eigen device en de
kinderen van groep 7 op de chromebooks.

We zijn weer luizenvrij!

Sprongetjes


Je kunt je weer opgeven voor houtdorp! Zie bijlage



Jeugdvoorstelling van Toneel vereniging Herman Heijermans op zaterdag 13 mei 19:30 en zondag
14 mei 14:00 uur. Zie ook de posters op de deur.



24 mei wordt de mand gevonden voorwerpen weer leeg gemaakt. Denkt iedereen aan zijn
spullen?

Leuke uitspraken
Stan zegt tegen Manon: “heb je andere lippenstif op? Ja, zegt Manon. Heb je ook een andere kleur op je
ogen? Ja, zegt Manon. Hoe vind je het? Leuk, het lijkt wel op halloween!”
Tijdens de presentatie van Ewout (vader van Livia, Noré en Lione) praten we over de tweede wereldoorlog
en welke grootouders die nog hebben meegemaakt. Onze generatie heeft de oorlog niet meegemaakt.
“Nou, nee!” zegt Wolf. “Ik heb wel eens oorlog met mijn broer!”
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