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Activiteitenkalender
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Start project “de Wereld /wat een verschil” (door de
Nachtkatten)
Nieuws van het team
Musical
Vergoedingen TSO ouders
Nieuws van de Kinderraad
Sprongetjes

Activiteitenkalender
15 november – Voorleeswedstrijd van de Pumpkin Heads
5 december – Sinterklaas

Vieringen
22 november – Viering rechten van het kind, Unicef
29 november – Viering atelier, open podium, verjaardagen november
6 december – Geen viering

Start Project “de wereld/wat en verschil” (door de Nachtkatten)
De Nachtkatten zijn op bezoek geweest bij het “Boomstammenhuis” en bij de “Aardehuizen”. We kregen een
rondleiding van de bewoners Lex en Rogier. We hebben gekeken hoe mensen wonen en de kinderen hebben heel veel
ontdekkingen gedaan waar we de komende weken mee gaan werken.
Een korte foto impressie:
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Nieuws van het team
Afgelopen maand hebben we gemerkt dat het erg lastig is om een invaller te krijgen. Claudia Diepstraten heeft aan
ouders gevraagd wie de onderwijsbevoegdheid heeft en wil helpen als er op korter termijn geen invaller te vinden is.
In navolging van haar vraag hebben de volgende ouders gereageerd.
Susanne (moeder van David en Sarah van der Wouden), Martha (moeder van Janneke Beeker) en Marit (moeder van
Eline Ruiter).
We zijn erg blij met deze aanmeldingen! We gaan er natuurlijk vanuit dat we via de normale weg inval kunnen vinden
maar mocht dit niet lukken dan kunnen we een beroep doen op deze drie bevoegde ouders.
Het team zal voor de invallers zorgen voor een noodpakket. Ook zal er, door de ouders, van te voren in de groep
geobserveerd worden hoe de dagelijkse gang van zaken is. Zo hopen we een mogelijke invalbeurt soepel te laten
verlopen.

Musical
Het duurt nog even maar….belangrijk om aan te passen in de agenda! De Musical wordt verplaatst van woensdag 18
juli naar dinsdag 17 juli.

OJS De Klimboom – Boomblaadje 3 – november 2017 – pagina 2

Vergoedingen TSO ouders
Vorig jaar keerde ik maandelijks de vrijwilligersvergoedingen uit aan de mensen die hadden geholpen bij de
tussenschoolse opvang. Dit jaar wil ik dat graag om de drie maanden doen, om het administratieve werk daarmee wat
minder te maken. Als iemand van de TSO-ouders bezwaar tegen dit voorstel heeft, hoor ik het graag en kunnen we
even in overleg.
Tessel (penningmeester)

Nieuws van de Kinderraad
De kinderraad van schooljaar 2017-2018 is goed van start gegaan. Dit schooljaar wordt de kinderraad gevormd door:
Arthur, Madelief, Lars (bovenbouw), Thomas, Lian, Beran (middenbouw), Marousha, Elana (onderbouw). De
bovenbouw kinderen zullen om beurten de rol van voorzitter en notaris bekleden.
De kinderraad heeft inmiddels een kennismaking en de eerste vergadering achter de rug. We hebben geïnventariseerd
welke zaken er leven bij de kinderen van de Klimboom. Het schoolplein (speelgoed voor de oudere kinderen,
beplanting, klimboom, snoeiwerk), het spelen tijdens de grote pauze (hoe ga je met elkaar om) en een verdeling van
het schoolplein voor fietsers, hockeyers, etc. kwamen o.a. aan bod.
Alle kinderen vonden het belangrijk, om verder te praten over het onderwerp ‘je veilig voelen binnen de school.’ Dit
blijkt een onderwerp te zijn, dat erg leeft bij de leden van de kinderraad en we hebben een zeer waardevol en open
gesprek kunnen voeren.
Respect voor deze kinderen, die zo open, eerlijk en respectvol naar elkaar hebben overlegd!
Marijon en Marian W.

Sprongetjes
–

Fedor Baarslag heeft een prijs gewonnen bij de “Onderzoeksparade 2017” van Hogeschool Windesheim.
Met zijn onderzoek "kijk mij...voorlezen op film" voor zijn Master "Leren en Innoveren" viel hij in de prijzen.
Gefeliciteerd Fedor!!!

–

De werkgroep "Sint” zorgt binnenkort voor gesloten envelop met informatie over het Sinterklaas feest.

–

De oud papier container staat in het weekend van 25 november weer op de parkeerplaats bij school.
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