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Nieuw jaar!
Het is zover …. een nieuw jaar én dus ook het eerste Boomblaadje van 2018.
Voor iedereen de beste wensen! We gaan er samen weer een mooi, bijzonder en leerzaam jaar van maken. Een jaar
waarin we weer van alles met elkaar zullen beleven en ontdekken.
Tijdens de eerste viering van dit nieuwe jaar hebben we hierop samen een toast op uitgebracht!
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Activiteitenkalender (de jaarkalender is leidend. Bijzonderheden worden hieronder vermeld)
Leerorkest: dinsdag 16 januari zal het leerorkest (groep 5 t/m 8) een voorstelling geven in sporthal “de Hooiberg”. De
ouders van groep 5 t/m 8 hebben hier reeds een uitnodiging voor ontvangen.
“De nachtkatten” (groep 1 t/m 4) zullen ‘s middags naar sporthal “de Hooiberg” lopen om de voorstelling bij te
wonen.
De kinderen van het leerorkest hebben de afgelopen weken hard geoefend en we wensen ze heel veel succes en
plezier tijdens het optreden. Ouders, de muziek die de kinderen maken klinkt prachtig. Dat wordt vast genieten!

Vieringen
De vieringen vinden plaats in het speellokaal en starten om 11:30 uur. Ouders zijn van harte welkom!
-

Woensdag 17 januari: Het Groene uurtje
Woensdag 24 januari: “Pumpkin heads” (groep 7/8) en de verjaardagen van januari
Woensdag 31 januari: Start thema “Multimedia”

Project mooi schoon / ROVA (oproep)
In het kader van het project “mooi schoon” van de ROVA gaat de hele school aanstaande woensdag tijdens de viering
een half uur buiten aan de slag met afval opruimen, vogelvoer maken, snoeien e.d.
We zijn nog op zoek naar wc rollen voor deze viering. Graag inleveren bij Judith of Anne-Clair. Ook willen we graag
een aantal snoeischaren lenen (voorzien van naam).

Nieuws van het team
Per 1 januari maakt het team gebruik van andere e-mail adressen.
De oude e-mail adressen zijn nog wel in werking maar zullen binnenkort worden opgeheven.
Hieronder vinden jullie de e-mail adressen die we vanaf heden gebruiken;
Claudia Diepstraten

c.diepstraten@de-mare.org

Fedor Baarslag

f.baarslag@de-mare.org

Saskia Hendriks

s.hendriks@de-mare.org

Judith Scholten

j.scholten@de-mare.org

Nicole Buist

n.buist@de-mare.org

Miranda Gerritsen

m.gerritsen@de-mare.org

Anne-Clair van de Schepop

a.vandeschepop@de-mare.org

Open Dag
Op 31 januari hebben we van 9:00-12:00 een Open dag op de Klimboom. Tijdens de open dag kunnen ouders (en
natuurlijk de kinderen) die op zoek zijn naar een school voor hun kind bij ons komen kijken. Onderdelen van het
programma zijn onder andere een rondleiding door de kinderraad en ze krijgen informatie over onze school.
Op 31 januari hebben we ook de start van het nieuwe thema “Multimedia”. Omdat wereldoriëntatie het hart van onze
school is van waaruit we ontdekken, onderzoeken en beleven is dit een ideaal moment om onze school aan nieuwe
ouders te laten zien!
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De beste pr die we kunnen krijgen is natuurlijk van onze eigen ouders. We vragen daarom iedereen deze datum door
te geven aan ouders met jonge kinderen. Wellicht kunnen jullie deze ouders al informeren over onze school.
Kunnen geïnteresseerde ouders niet op de open dag komen, maar willen ze wel graag op een ander moment kennis
maken met onze school? Dat is natuurlijk geen probleem.
We waarderen het als jullie ons daar mee willen helpen!

Welkom, nieuwe Klimbomers!
Na de kerstvakantie hebben we Matthijs en Hugo Gillette mogen verwelkomen bij “de Nachtkatten”.
Sophie de Jong is in groep 5 gestart bij de “Doodshoofdaapjes”.
We wensen de kinderen en hun ouders een hele fijne tijd op de Klimboom!

Bezoek van oud Klimbomers
Afgelopen dinsdag kregen we bezoek van oud Klimbomers Ayla, Fief, Rose, Auke, Emma en Lieve. Zij hebben vorig jaar
afscheid genomen van de Klimboom.
Ayla, Rose en Auke zijn naar het Celeanum in Zwolle gegaan, Lieve en Fief naar de Capellenborg en Emma is naar de
Boerhave in Deventer gegaan.
We waren erg benieuwd naar hun ervaringen op een nieuwe school en hebben gezellig bij gekletst.
Het is zo leuk om te horen dat het goed met ze gaat! Ze vertelden ons o.a. dat het plannen van het huiswerk goed
gaat en dat Frans een leuk vak is. Nederlands was best wel moeilijk, maar het werken met al die verschillende boeken
en leerkrachten beviel goed.
Ook hebben we oude herinneringen opgehaald van hun tijd op de Klimboom en lekker samen gegeten.
Wij zijn trots op onze oud groep 8-ers!!!
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Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen wordt 1 februari weer gedoneerd aan “het Goed”.
Wie nog wat mist…….kijk nog even in de mand in de hal bij “de Nachtkatten”.

Sprongetjes
-

Oud papier kan weer ingeleverd worden in het weekend van 26 januari.

-

In 10 minuten hadden we in eerste schoolweek van 2018 het schoolplein weer schoon met het “vuurwerk
opruim spel”. De “Pumpkin heads” wonnen deze challenge en hebben de meeste rommel gevonden.
Gelukkig was er alleen afval van vuurwerk en is het verder rustig geweest tijdens de kerstvakantie!

-

De kerstmarkt was een groot succes! Wat een mooie spullen zijn er gemaakt en wat is er goed verkocht!

Tijdens de viering hebben we het eind bedrag bekend gemaakt. Grote Klasse!
Het geld is bestemd voor Unicef. Elke maand doneren we een bedrag uit deze pot aan Unicef.
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