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Vieringen
11 oktober – Groene uurtje
18 oktober – Afsluiting thema “ Enge beesten….gruwelijk eng!”
1 november – Verjaardagen oktober en open podium
8 november – Start thema “de wereld/wat een verschil”
15 november – Voorleeswedstrijd van de Pumpkin Heads

Viering groen uurtje
Tijdens deze viering gaan we buiten aan de slag. We zullen afval opruimen in het schoolgebied dat we
namens de Rova schoonmaken met onze prikkers (actie “mooi schoon” ) , bloembollen planten in de
schooltuin, bladeren verwijderen, en onkruid weg halen in de moestuin.
Iedereen mag die dag een bezem of schepje (voor de bloembollen) meenemen. Graag met naam erop
want we het kan zijn dat iemand anders je bezem of schepje mag lenen.

Hulp gezocht bij Boomblaadje
Het afgelopen jaar heb ik (Tessel) elke maand de lay-out van het Boomblaadje gedaan. Anne-Clair en
andere stamgroepleiders stuurden hun teksten naar mij en ik fabriekte er steeds een aardig documentje
van. Is er iemand die deze taak van mij wil overmaken? Naast het penningmeesterschap en de TSOcoordinatie is het gewoon te veel. Je bent er een keer per maand op de donderdag of vrijdag een paar
uurtjes (of minder, als je er handiger in bent dan ik) mee bezig.
Is dit echt iets voor jou? Neem even contact op met mij of Anne-Clair.
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Zwerfboeken
We hebben bij de start van de “kinderboekenweek” weer
voorgelezen in school. Dat was erg gezellig. Ouders, familie en
kinderen bedankt voor het voorlezen!
We hebben ook weer nieuwe “zwerfboeken” gekregen voor in het
zwerfboeken station. Deze zijn te vinden in de bibliotheek van
school (docu) links achterin is een plank met het zwerfboeken logo
en daar kan je een boek uit kiezen die na het lezen mag gaan
zwerven. Je brengt het boek terug naar het zwerfboekenstation
of je geeft hem aan een ander. Let goed op dat het sticker van de
zwerfboeken op het boek zit. Dan weet je zeker dat je het boek
mee mag nemen. Veel leesplezier!

Elke bouw mag daarnaast 2 boeken uitkiezen om aan te schaCen in de kinderboekenweek. Erg Djn!
We zijn benieuwd naar de keuze van de kinderen. Leuk om thuis eens na te vragen welke boeken het
geworden zijn!
www.kinderboekenweekdeventer.nl
Op deze site zijn leuke activiteiten te vinden om te gaan doen tijdens de kinderboekenweek.

Nieuws van het team
Saskia zal 12 oktober afwezig zijn voor een studie. Ze zal worden vervangen door mevrouw Ramaker.
Anne-Clair neemt tot de kerst nog ouderschapsverlof op. Dit doet ze ongeveer om de week op donderdag
zodat er geen vervanger hoeft te komen, maar ook in de week van 16 oktober op de maandag, dinsdag en
woensdag. Ook die dagen zullen de Nachtkatten mevrouw Ramaker als leerkracht hebben. Miranda is
deze week gewoon aanwezig en het bekende gezicht voor de kinderen.
Nicole en Remco hebben ondertussen alle ouders van de Pumpkin Heads al gesproken tijdens de
omgekeerde kwartiergesprekken.

OJS De Klimboom – Boomblaadje 2 – oktober 2017 – pagina 2

Miranda stelt zich voor
Beste ouders,
Mijn naam is Miranda Gerritsen, ben een enthousiaste, vrolijke, spontane,
creatieve, positieve ingestelde vrouw van 34 jaar en woon samen met mijn vriend
Jan in Almelo. Ik werk inmiddels al weer 10 jaar als onderwijsassistente in het
basisonderwijs. Vanaf maandag 4 september ga ik fulltime de leerkrachten in
groep 1 t/m 4 ondersteunen. Ik kijk er met heel veel plezier naar uit om in groep 1
t/m 4 de kinderen te kunnen begeleiden en te helpen bij hun ontwikkeling.

Algemene Ouderavond 2 november 2017
donderdag 2 november 2017
19:30 – 21:30 uur
De Klimboom
Op 2 november is het tijd voor de jaarlijkse Algemene Ouderavond van de Klimboom. Dit jaar staat de
algemene ouderavond in teken van het thema ouderparticipatie op school.
•
•
•

Ouderparticipatie in de praktijk - weg zetten van alle ondersteunende taken die er voor ouders
liggen.
Ouderparticipatie door medezeggenschap - een oproep doen voor de verkiezingen van de
schoolraad/medezeggenschapsraad.
Besteding van oudergelden - terugblik op het afgelopen schooljaar en bespreken van de nieuwe
begroting.

Ateliers
De ateliers zijn altijd op een vrijdag en van 13.40 tot 14.45 uur.
De doodskopaapjes zijn gestart met de eerste ronde ateliers. Er waren niet genoeg begeleiders voor een
atelier deze keer om ook in de bovenbouw aan de slag te gaan. Volgende ronde hopelijk beter!
De data voor de ateliers van schooljaar 2017/2018 zijn:
1e serie: 29 september & 6, 13, 20 oktober
2e serie: 10, 17, 24 november & 1 december
3e serie: 26 januari & 2, 9, 16 februari
4e serie: 6, 13 april & 18, 25 mei
5e serie: 1, 8, 15, 22 juni
Voor elk atelier zoeken we minimaal 5 mensen die een groep kinderen willen begeleiden: je kunt dit alleen
doen of samen. Als je graag samen wilt werken kun je zelf iemand zoeken, maar ik wil je daarbij ook graag
helpen.
Meld je aan bij Miriam - moeder van Anne Thomas & Madelief: 06 38539097 miriam.zijp@gmail.com
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Welkom en afscheid!
We moeten helaas afscheid nemen van Nico Nina en haar familie. Zij verhuizen naar het westen van het
land. We wensen Nico Nina veel plezier op haar nieuwe school en veel woonplezier in jullie nieuwe
woonplaats.
Fien en Roel heten we welkom op de Klimboom. Ze zijn gestart in groep 1 van de Nachtkatten!

Gym
Op donderdagmiddag heeft de bovenbouw (groep 5/6 en 7/8) gymles. Deze les duurt tot 15.00 uur. Een
aantal kinderen gaan na de gymles vanaf "De Hooiberg" met toestemming naar huis. Mag uw kind dit ook,
graag doorgeven per mail?
Judith; judiths@jenaplanschooldeklimboom.nl voor groep 5/6
Nicole; nicoleb@jenaplanschooldeklimboom.nl voor groep 7/8

Bomen
A.s dinsdag is de zijstraat van de Dahliastraat niet toegankelijk in verband met het kappen van bomen.
Ouders kunnen dan niet het gebruikelijke “rondje” rijden om hun kinderen af te zetten bij school. Goed
om rekening mee te houden en op een veilige plek in de buurt te parkeren!

Gratis bomen voor het groene schoolplein! Wie wil helpen?
Natuur en Milieu Overijssel vergoed 2 fruitbomen voor ons groene schoolplein. De school mag twee
halfstam fruitbomen uitkiezen en aanschaCen bij een zelf te kiezen lokale boomkweker of tuincentrum.
Wie wil helpen de bomen op te halen en te planten? Neem contact op met Anne-Clair.

Het leerorkest is gestart!
Elke dinsdagmiddag zijn er mooie geluiden te horen in school!
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