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Agenda
Maandag 3 september

Luizencontrole

Dinsdag 11 september

Omgekeerde oudergesprekken groep 1-4

Woensdag 12 september

Projectdag

Donderdag 13 september

Omgekeerde oudergesprekken groep 5-6 en 7-8

Vrijdag 21 september

Studiedag – alle kinderen vrij

Voor alle overige data – zie jaarkalender!

Start nieuwe schooljaar
En zo vliegen zes weken zomervakantie weer snel voorbij. De afgelopen week zijn wij al weer druk
bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in! Fijn
om iedereen weer te zien en benieuwd naar alle vakantieverhalen!

Even voorstellen
Mijn naam is Marjon Loman. Ik ben 29 jaar en woon in sinds een
jaartje in Raalte samen met mijn vriend. Hiervoor heb ik in Bathmen
gewoond. Na de pabo heb ik 2 jaar ingevallen in Deventer. Daarna
heb ik een tijdje ander werk gedaan tot ik afgelopen januari in
Lelystad aan de slag kon.
Na schooltijd zit ik regelmatig bij de scouting in Bathmen. Daarnaast
probeer ik naar de sportschool te gaan. Ook van een goed boek
wordt ik heel blij.
Ik ben erg blij en enthousiast om hier aan de slag te gaan. Wat een
mooie kans om op deze manier de gehele school te leren kennen. Ik
heb er zin in!

Mijn naam is Saskia Henneke en vanaf dit jaar ben ik op de
Klimboom de intern begeleider. Ik neem de taken over van
Saskia Hendriks. Wat doet de intern begeleider?
Ik ben verantwoordelijk voor alles op het gebied van zorg aan
leerlingen binnen de school. Hierbij valt te denken aan
leerlingen die het lesprogramma (om wat voor reden dan ook)
niet optimaal kunnen volgen, maar ook leerlingen die juist
meer uitdaging nodig hebben. In eerste instantie is het de taak
van de stamgroepleider om onderwijs op maat te bieden, zij zet
de juiste tools in om de leerling te helpen. Wanneer de
stamgroepleider echter advies of een externe nodig heeft, dan
wordt de intern begeleider ingeschakeld. Soms is een
observatie in de klas met aanvullend advies al voldoende, soms
is er meer deskundigheid nodig. Wanneer dat het geval is, zal – altijd in overleg met u als ouder – de
orthopedagoog van ons samenwerkingsverband EPOS worden ingeschakeld.
Het kan zijn dat u mij al eens binnen de school bent tegengekomen. Dit kan heel goed kloppen. In de
afgelopen twee jaar was ik al intern begeleider voor de andere drie locaties van onderwijsteam
Klaver DHKT. Zodoende kwam ik wel eens langs voor overleg met Saskia Hendriks. Ook heb ik twee
keer haar taken op de Klimboom waargenomen toen zij met zwangerschapsverlof was.
Mocht u mij een keer persoonlijk willen spreken/kennismaken: ik ben er in principe elke
maandagmiddag vanaf 13.00 en elke donderdag de hele dag. Op de andere dagen (maandagochtend,
dinsdag en vrijdagochtend) ben ik per mail bereikbaar: s.henneke@de-mare.org

Team
Zoals jullie wellicht weten gaat Anne Clair dit schooljaar de Master Jonge Kind volgen. Nu is
op het laatste moment bekend geworden dat de dag waarop zij naar Windesheim moet is
veranderd en dat betekent ook een kleine verandering in de formatie op de Klimboom.

Groep 5-6

Maandag
Anne Clair
Miranda
Judith

Dinsdag
Anne Clair
Miranda
Judith

Woensdag
Marjon
Miranda
Judith

Donderdag
Marjon
Miranda
Judith

Groep 7-8

Marjon

Marjon

Nicole

Nicole

Overige
taken buiten
groepen

Nicole

Fedor

Groep 1-4

Vrijdag
Anne Clair
Miranda
Marjon (ocht.)
Judith (middag)
Nicole

Claudia
Saskia Henneke (IB)
(wisselende dagen)

Naast Anne Clair zullen ook de andere collega’s de aankomende periode nascholing volgen

waardoor zij er soms een dagje niet zijn. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk vervanging
te regelen. We houden jullie op de hoogte.
Afscheid en welkom
Raven en Ilja nemen op dinsdag 11 september afscheid van De Klimboom. Zij verhuizen een
dag later naar Aruba. Wij wensen Gregor, Froukje, Raven en Ilja heel veel plezier toe met dit
nieuwe avontuur.
Ook nemen we afscheid van Sophie de Jong. Zij start na de zomervakantie op een andere
basisschool.
We gaan jullie allemaal missen en hopen jullie nog eens terug te zien op De Klimboom!
Gelukkig kunnen we ook een aantal nieuwe kinderen welkom heten.








Evan de Boef (gr.1)
Romaysa Lange (gr. 1)
Phileine Veld (gr.1)
Vos Reinders (gr.1),
Emma-Lee de Boef (gr.4),
Charlotte Rijntjes (gr. 5)
Eline Rijntjes (gr.7)

We zijn heel blij dat jullie bij ons op school komen en wensen jullie een hele fijne tijd toe!
Omgekeerde oudergesprekken
Ook dit jaar starten we het schooljaar weer met omgekeerde oudergesprekken; een 10
minuten gesprek met de stamgroepleider over uw kind om informatie te delen over
zijn/haar ontwikkeling in de vakantie, om kennis te maken met de nieuwe stamgroepleider
of wellicht spelen er andere zaken. Informatie die op school al bekend is dragen wij intern
aan elkaar over. Als er geen bijzonderheden zijn hoef je dus geen gesprek aan te vragen.
Op de prikborden bij de stamgroepen hangen lijsten waarop je je kunt inschrijven voor de
omgekeerde oudergesprekken.

Groep 1-4

dinsdagmiddag 11 september

15.30 – 17.00 uur

Groep 5-6

donderdagmiddag 13 september

15.30 – 17.00 uur

Groep 7-8

donderdagmiddag 13 september

15.30 – 17.00 uur

Jaarkalender
Vandaag gaat ook de jaarkalender met de oudsten uit het gezin mee naar huis. Wij hebben
deze voor de vakantie zo zorgvuldig mogelijk ingevuld, maar ervaring leert dat er in de loop
van een schooljaar best nog wel eens wat veranderd. Houd het Boomblaadjes dus goed in de
gaten om op de hoogte te blijven.
Bereikbaarheid school
Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk bereikbaar te zijn, maar met zo’n klein team is
er onder schooltijd niet altijd iemand om de telefoon aan te nemen. Voor schooltijd (tot 8.20
uur) en na schooltijd kunnen jullie ons bereiken op 0570-561836. Maar mocht er zich
onverhoopt een situatie voordoen waarin het echt noodzakelijk is om ons onder de lessen
te spreken dan kun je ons het beste mobiel bellen (belangrijk om deze nummers dus even
goed te noteren!) Wij hopen dat jullie begrijpen dat deze nummers echt alleen bedoelt zijn
voor noodgevallen.
Anne Clair
06 – 518 74 677
Judith
06 – 284 03 212
Nicole
06 – 361 77 649
Absenten kunnen tot 8.20 uur telefonisch worden doorgeven op de schooltelefoon, daarna
op bovenstaande nummers via Whats-App/SMS. Als wij voor 9.00 uur niet weten waarom
een kind afwezig is zullen wij contact met jullie opnemen om misverstanden te voorkomen.
Schoolthema “Ik, jij, wij”
Op woensdag 12 september starten we met het eerste schoolthema van dit jaar: “Ik, jij, wij”
met een projectdag in de eigen stamgroep. Een thema over vriendschap en de wereld om
ons heen. Een mooi thema om het schooljaar mee te beginnen. In de bovenbouw zal de
nadruk met name komen te liggen op het naderende Hapskamp.
Vieringen (vinden plaats in het speellokaal om 11.30 uur. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom)
Woensdag 5 september

Viering start schooljaar + welkom nieuwe kinderen

Woensdag 12 september

Geen viering i.v.m. projectdag

Woensdag 19 september

Jarigen augustus/september + nieuwe stamgroepnamen

Woensdag 26 september

Geen viering i.v.m. kamp bovenbouw

Woensdag 3 oktober

Geen viering i.v.m. sponsorloop (meer info volgt)

Gym
Groep 3/4 start de dinsdagen met gymmen in de Hooiberg. Jullie kunnen je kind daar ’s
ochtends, met de fiets, rechtstreeks naar toe brengen. Anne-Clair wacht ze daar vanaf 8:20
uur op. Na de gym fietsen ze gezamenlijk terug naar school (zie ook de schoolgids).
Op donderdagmiddag gymmen de MB en BB (onder leiding van Judith en Nicole) van 14.15
tot 15.00 uur in De Hooiberg. Kinderen mogen om 15.00 uur vanuit De Hooiberg zelf naar
huis fietsen. Als je het prettig vindt dat je zoon/dochter eerst met ons mee naar school fietst,
laat het ons dat even voor donderdag a.s. weten. Horen we niks dan gaan wij ervan uit dat
het goed is dat je kind alleen naar huis gaat.
Oriëntatielessen Muziek
Vanaf vandaag komen wekelijks twee muziekdocenten van het Muziek Netwerk Salland de
leerlingen uit groep 5 Oriëntatielessen Muziek geven. De lessen staan telkens in een ander
teken en tijdens de lessen maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten. De
lessen bestaan uit:
* Algemene Muziekleer, kennismaken met noten, ritme en de dirigent
* Klassieke muziek, kennis maken met viool en cello
* Popmuziek, zangles en kennismaken met de gitaar
* Harmonie/fanfaremuziek, kennismaken met koper en slagwerk
De Oriëntatielessen zijn ter voorbereiding op het Leerorkest voor gr. 5 t/m 8 (vanaf 2/10).
Scholen voor Morgen
Ook dit schooljaar vervolgen we ons traject in het proces “Scholen voor Morgen”. Vanaf
vandaag staat er bij de kleuteringang een communicatietafel met als doel op een ‘andere’,
directe manier te communiceren met ouders over de ontwikkelingen in het project “Scholen
voor Morgen”.
Op de tafel ligt, naast het projectplan en de actuele nieuwsbrief, ook een notitieboekje
waarin de vragen/opmerkingen/tips kunnen worden genoteerd met een datum en een
emailadres er bij. U krijgt dat zo spoedig mogelijk via de mail antwoord van ons. Daarnaast
zorgt de communicatieadviseur van het project Scholen voor Morgen er ook voor dat op de
website van Scholen voor Morgen de vragen en antwoorden vermeld worden. Zo wordt het
een transparant proces.
Schoolarts
Woensdagochtend 5 september kom doktersassistente Marijke Wesselink van de GGD op
school voor de volgende kinderen



Geboren van 01-01-2013 t/m 31-08-2013: ogen- en orentest
Geboren van 01-01-2008 t/m 31-12-2008: lengte en gewicht meting

Beide onderzoeken zijn zonder ouders, ouders krijgen een uitnodiging per mail en ook de
vragenlijst die bij dit onderzoek hoort is digitaal.
Overblijf
We begonnen dit schooljaar met wat hiaten in de overblijfbezetting, maar door goede
samenwerking zijn de gaten maandagochtend al gelijk helemaal opgevuld en gaan we vol
vertrouwen het TSO jaar tegemoet. Nieuw dit jaar is dat de ouders om 12.00 uur samen met
de kinderen eten. Dus overblijfouders 12.00 uur aanwezig!

