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Activiteitenkalender
Vieringen
Welkom!
Nieuws van het team
Kinderboekenjury
Oproep 4e en 5e rondes ateliers van dit schooljaar
Sprongetjes

Activiteitenkalender (de jaarkalender is leidend. Bijzonderheden worden hieronder vermeld)
De start van het thema “de boerderij” wordt verplaatst naar 16 mei.

Vieringen
De vieringen vinden plaats in het speellokaal en starten om 11:30 uur. Ouders zijn van harte welkom!
14 maart – viering Nachtkatten en Atelier presentatie van Sonia
21 maart – viering Pumpkin heads
28 maart – viering alle bouwen en verjaardagen februari, maart en april
4 april – afsluiting thema Multimedia
De informatie over de paasviering wordt binnenkort per mail verstuurd.

Welkom!
Lotte Winkelhorst is gestart in groep 5 bij de “Doodshoofdaapjes”.
We wensen Lotte en haar ouders een hele fijne tijd op de Klimboom

Nieuws van het team
Judith is verhuisd van Zwolle naar Raalte!
Nicole en Remco hebben van werkdag gewisseld. Remco is op donderdag te vinden bij de Pumpkin heads in plaats van
vrijdag en Nicole is er op de vrijdag.
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Sinds 1 januari 2018 maakt het team gebruik van andere e-mail adressen.
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

Kinderboekenjury
Woensdag 7 maart werd de Klimboom overvallen door de kinderboekenjury!
Loes Riphagen, schrijfster en illustrator, kwam onze eigen Lars verrassen. Hij mag namelijk de provincie Overijssel
vertegenwoordigen bij de kinderboekenjury van 2018! Heel veel succes Lars!

Oproep voor ateliers dit schooljaar
Atelier ronde 4 van de “Nachtkatten”
De nieuwe ronde van het atelier van de Nachtkatten begint op maandag 9 april.
De andere data zijn 16 april, 23 april en 14 mei.
Wie wil er een atelier verzorgen van 14:00- 14:45 uur? Informatie en opgave bij Anne-Clair
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Atelier rondes 4 en 5 van de “Doodshoofdaapjes”
-

-

ronde 4 : 6, 13 april & 18, 25 mei. Op vrijdagmiddag van 13.45 tot 14.45 uur
Thema de boerderij
o in groepjes van 6 a 8 kinderen aan de slag met het thema de Boerderij.
o We zoeken nog zeker 2 a 3 goede ideeën en ouders die een groepje willen begeleiden (liefst gecombineerd natuurlijk; je eigen goede idee uitwerken met de kids).
ronde 5:
Voorbereiding kamp en eindfeest
o kinderen gaan in de klas met elkaar aan de slag om iets voor te bereiden/oefenen voor op de eindvoorstelling en/of voorbereidingen voor het kamp
o We zoeken nog zeker 2 ouders die willen helpen; als je niet alle 4 keer kunt is dat ook prima

Wil kun je helpen bij de Doodshoofdaapjes, neem dan contact op met Martha - 06 45594465
Atelier rondes 4 en 5 van de “Pumpkin heads”
De Pumpkin heads gaan samen met Nicole en de hulpouders aan de slag met de voorbereidingen voor de eindvoorstelling.
Alle ouders van de bovenbouw kinderen hebben hierover een mail ontvangen. Binnenkort volgt er een indeling van
de groepjes en een taakverdeling voor de hulpouders. In de tussentijd gaat Nicole met de kinderen aan de slag.
Heb je vragen over de ateliers van de Pumpkin heads en/of heb je goede ideeën? Neem contact op met Miriam - 06
38539097

Sprongetjes
-

Oud papier kan weer ingeleverd worden voor het weekend van 31 maart.

-

Er wordt gewerkt aan de verwarmingsketel! Soms is het heel warm en dan weer heel koud. De pomp wordt
zo snel mogelijk vervangen zodat het probleem is opgelost!
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