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Agenda oktober
Even voorstellen; Ingrid
Vieringen
Sponsorloop
Gym
Leerorkest
Uit de bouwen
Naambordjes
Parro
ROVA
Kies
Ateliers – ronde 1
Posters en flyers
Dansworkshop
Kunstexpositie
Buitenschoolse activiteiten
Bereikbaarheid (hh)
Scholen voor morgen (hh)

Agenda oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Week van 8 oktober
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 – vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Dinsdag 30 oktober
Maandag 5 november
Voor alle overige data – zie jaarkalender!

Sponsorloop. Komt allen kijken en aanmoedigen!
Nascholing Kanjertraining Nicole & Marjon
(invallers bij de OB en BB)
Draagvlaktoets – Scholen van Morgen
Bovenbouw naar de ROVA in Zwolle
Laatste dag inleveren sponsorgeld
Met hele school geld aanbieden bij Willibrord
HERFSTVAKANTIE
Studiedag – alle kinderen vrijdag
Dode hoek les BB
Boomblaadje 3

Vieringen (vinden plaats in het speellokaal om 11.30 uur. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom)
Woensdag 3 oktober
Woensdag 10 oktober
Woensdag 17 oktober
Woensdag 31 oktober

Geen viering i.v.m. sponsorloop
Viering afsluiting thema “Ik, jij, wij”
Verjaardagen oktober + groene uurtje (bezems mee)
Geen viering

Even voorstellen
Een nieuw gezicht in de onderbouw:
Mijn naam is Ingrid Arentsen; ben 52 jaar jong; ben getrouwd;
heb 3 kinderen, die ondertussen een eigen woonplek hebben.
Al jarenlang werk ik voor De Mare. Eerst in Wijhe en later in
Raalte. Een paar weken voor de zomervakantie ben ik gestart
op De Klimboom.
Na een ziekteperiode ben ik op dit moment aan het reintegreren op de Klimboom. Op maandag- en dinsdagmorgen
ben ik de extra handen in de onderbouw. Deze uren worden
langzamerhand uitgebreid tot drie dagen (ma-di-wo).
Ik kijk met plezier uit naar deze uitdaging en hoop je graag te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Ingrid.
Sponsorloop
Hoe mooi kan het zijn! Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. En dit jaar met het thema
“vriendschap”. De opening van de Kinderboekenweek trappen we gezamenlijk af met een
activiteit, die zeker in het teken staat van “vriendschap”.
Voor de zomervakantie kregen we de vraag van de medewerkers van Zorgcentrum
Willibrord of we wilden meewerken aan de realisatie van een tovertafel* voor de bewoners.
Daar hebben wij natuurlijk “ja” opgezegd. De tovertafel hebben ze inmiddels al wel bij
elkaar, maar er is nog een grote wens om er nog meer spellen bij te mogen hebben. Eén spel
kost namelijk 250 euro.
We gaan ons steentje bijdragen door een sponsorloop te gaan houden rondom het
Zorgcentrum. Dit gaan we met de beide scholen in Boskamp doen. Als teken van vriendschap
en samenwerking.
Na de sponsorloop zal je kind met de afgestempelde sponsorkaart het geld komen ophalen.
Het geld kan tot uiterlijk 12 oktober ingeleverd worden bij de leerkracht (het sponsorformulier hoeft dus niet mee naar school).
Beknopte tijdsplanning:
Woensdag 3 oktober Sponsorloop rondom Zorgcentrum
Willibrord.
9.00- 9.10 uur
Groep 1 en 2
9.15- 9.30 uur
Groep 3 en 4
9.35- 9.55 uur
Groep 5 en 6
10.00- 10.25 uur
Groep 7 en 8
Vrijdag 12 oktober
Laatste dag inleveren sponsorgeld en
sponsorlijsten bij de groepsleerkracht.
Vrijdag 19 oktober
Bedrag overhandigen aan de bewoners
van Zorgcentrum Willibrord.
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen langs de route aan te moedigen!
* De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen, boven de vertrouwde eettafel bijvoorbeeld. In het kastje zitten onder
andere een hoge kwaliteit beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor waarmee de interactieve spellen op tafel worden
geprojecteerd. De Tovertafel is een speelse zorginnovatie die ouderen in de latere fasen van dementie met elkaar en met hun omgeving

verbindt en beweging stimuleert. De mooie spellen zijn specifiek voor de doelgroep ontwikkeld en kunnen zowel zelfstandig als onder
begeleiding worden gespeeld. (https://tovertafel.nl/zorginnovatie-dementie/).

➢ We starten en eindigen deze dag gewoon op school.
➢ Sportkleren en hardloopschoenen aan + schoon T-shirt mee voor na die tijd.
➢ Drinken (eventueel wat extra) + fruit mee in een rugtas.
Stamgroepavond
Woensdag aanstaande, 3 oktober is de jaarlijkse stamgroepavond. Een avond waarop we
jullie van alles vertellen over de dagelijkse gang van zaken op school en in de stamgroepen,
maar ook waarin we veel nuttige en praktische informatie geven. Vanaf 19.15 uur staat de
koffie en thee klaar.
Dit jaar starten we de avond gezamenlijk om 19.30 uur in het speellokaal. We gaan iets
vertellen over wat een ieder doet naast zijn lesgevende taken, over het belang van de
driehoek ouder-kind-school, veiligheid en vertrouwen en een aantal andere praktische
zaken. Vervolgens zal de avond voortgezet worden in de verschillende stamgroepen.
•

•
•

In de onderbouw zal onder andere toelichting gegeven worden op het reken- en
spellingsatelier, ze laten een film zien die gemaakt is tijdens een gymles van
vakleerkracht gym Saron en er wordt uitleg gegeven over de organisatie van een
groep 1-2-3-4.
In de middenbouw gaat het o.a. over eigenaarschaps van het leerproces, doelendag
en pre-toetsen.
In de bovenbouw komen o.a. de (voorlopige) eindadviezen, het VO (bv. aanmeldingsprocedure), Engels en het volgen van de ontwikkeling van je kind aan de orde.

We zouden het echt ontzettend fijn vinden als jullie aanwezig zijn deze avond. Mocht het
onverhoopt niet mogelijk zijn, wil je je dan afmelden bij de stamgroepleider van je kind.
Gym
Willen jullie er aan denken dat de kinderen, op de dagen dat ze gymmen in de Hooiberg,
hun gymkleren (inclusief goede binnen gymschoenen) en hun fiets mee naar school nemen?
Leerorkest
Vanaf dinsdag 2 oktober gaat er veel muziek klinken bij ons op school. Wij starten dan weer
met het Leerorkest. Dit is een project van het Muziek Netwerk Salland. In de komende
maanden komen er wekelijks op dinsdagmorgen tegelijkertijd 5 muziekdocenten op school.
De kinderen uit groep 5 tot 8 gaan gedurende al die weken oefenen op een viool, cello,
gitaar, koper of slagwerkinstrument. De lessen worden afgewisseld met orkestrepetities.
Aan het eind van de periode sluiten we het Leerorkest af met een spetterend concert op
dinsdag 18 december. Meer informatie hierover volgt nog, maar noteer deze datum vast,
want jullie zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. Wil je meer weten over het Leerorkest
van het Muziek Netwerk Salland, kijk dan op www.muzieknetwerksalland.nl

Uit de bouwen
Onderbouw
We hebben onze naam gekozen! We heten de "Lesloolee's". Dit is een bijzondere naam
gekozen uit het boek "Mag ik meedoen?" van John Kelly. Het boek gaat over een eend die
graag nieuwe vrienden wil maken en mee wil doen met de leeuwen en olifanten. Maar hij
kan niet brullen als een leeuw of trompetteren als een olifant. Wat nu? Wil je bij een club
waar iedereen welkom is dan moet je dit boek maar eens lezen.
De naam "Lesloolee's" komt van leeuw, slang, olifant en eend. De hoofdpersonen in het
boek. Samen is het de "Lesloolee's".
In de "gouden weken" zijn we bezig geweest met verschillende kennismaking en vertrouwensspelletjes. Ook hebben we het gehad over de regels die we belangrijk vinden in de klas. Naast
de kanjerregels hebben we er een aantal bij elkaar gezet in een mooi groepswerk. Deze poster
met onze handen en regels hangt in de klas!
Ook hebben we handpoppen van de hoofdpersonen van het kanjer verhaal gekregen. Daar
zijn we erg blij mee.
Verder zijn we al samen op stap geweest naar de boerderij van Overkempe. Daar stond een
sap pers en daar hebben we veel foto's van gemaakt. Groep 4 gaat dat gebruiken voor een
taalles. In de kring met groep 1,2,3,4 hebben we de foto's weer op goede volgorde gelegd
(hoe ziet het proces van appel tot appelsap eruit) en hebben we ook zelf appelsap gemaakt.
Met de hele klas hebben we een proost uitgebracht met onze eigen gemaakte
"vriendschap appelsap" en we hebben elkaar een super fijn schooljaar toe gewenst!

Middenbouw
We heten de "Duckies" dit schooljaar.
In de "gouden weken" zijn we bezig geweest met
verschillende kennismaking en vertrouwensspelletjes. We
leren elkaar weer opnieuw kennen en komen steeds meer
weetjes te weten over elkaar. Wat hebben we een
gezellige start gehad. Samen hebben we besproken wat
we fijn vinden in de klas en wat voor juf. Aan de hand
daarvan hebben we eigen regels gemaakt voor de klas.
Deze vind je terug op de deur bij de ingang.
We zijn nu bezig met het thema “Vriendschap”: Ik, jij wij.
Jullie hebben vast en zeker een blaadje gevonden met een
gespreksonderwerp: de stamboom. Deze heb je

meegekregen om thuis eens te praten over waar je nou vandaag komt, wie zijn je
voorouders, ik, jij, wij. In de klas gaan we hier ook nog over praten. Dit komt weer terug in de
leervragen. De kinderen onderzoeken nu wat er speelde in de jaren ’50, ’60, ’70, ’80, ’90 en
’00! Dus mocht je nou jouw kind ABBA horen zingen of Simon en Garfunkel, zien gabberen,
Rock & Roll, Elvis of vragen over flippo’s hebben, dat kan door de leervragen komen.

Iedere maandag en dinsdag werken we aan de leervraag en onderzoeken we de rages, films
en tv, muziek, sport/helden, leiders in de wereld, wereldnieuws, spelletjes enz uit die tijd.
Komen jullie woensdag 10 oktober op visite tijdens de viering? Dan laten we alles zien.
Verder hebben we al instaptoetsen gemaakt van rekenen en spelling en zijn we al begonnen
met doelendagen. Zo kunnen we zelf zien wat we al goed kunnen en nog weten en wat we
nog kunnen leren de komende weken. Dit werkt heel fijn.
Groep 5 heeft de tafel van 7 geleerd en groep 6 kan nu kolomsgewijs optellen.
Bovenbouw
Een gezellige, vrolijke groep met een bijpassende naam; “De Big Smiles!”
In de “gouden weken” hebben wij elkaar beter leren kennen door middel van allerlei
kennismakings- en samenwerkingsspelletjes. De meeste kinderen kennen elkaar best aardig,
maar we zijn ook veel nieuwe dingen over elkaar te weten gekomen.
Daarnaast hebben de afgelopen weken bij ons voornamelijk in het teken gestaan van de
voorbereidingen voor het “Hapskamp” van afgelopen week. En wat was het leuk!!
Haps is veel meer dan een schoolkamp. Het Hapsproject is opgezet als een educatief project
waarbij de ontwikkeling van de mens en zijn invloed op de omgeving als uitgangspunt
gebruikt wordt. In het leven in de ijzertijd is intensief samenwerken, vindingrijkheid,
doorzettingsvermogen en de nodige lef van het grootste belang.
Zo hebben we afgelopen week samen gezorgd voor deze familietaken;
• Brood bakken,
• Vuur verzorgen, hout kloven, oven stoken
• Schapen hoeden, dierenverzorging
• Soep bereiden
En kennis gemaakt met de volgende ambachten;
• houtsnijden,
• wol bewerking
• boogschieten
• smeden
Het was een geweldige ervaring waarin we
spelenderwijs ondervonden hebben hoe het is te
leven zonder elektriciteit, spelcomputers en
smartphones. Maar bovenal wat we samen kunnen
bereiken als we goed samenwerken. En dat deden
we! Wat een fijne club kinderen! Een heerlijk begin van dit nieuwe schooljaar!

Naambordjes
We zijn op zoek naar een ouder/verzorger die voor ons nieuwe naambordjes kan zagen voor
boven de kapstokken + op/verhangen. Voor meer info kun je terecht bij Nicole (n.buist@demare.org)
Parro
Afgelopen schooljaar hebben we gebruik gemaakt van de gratis app Parro app waarmee we
jullie op de hoogte hielden van het reilen en zeilen in de stamgroepen. Een aantal ouders
lazen deze berichten trouw, een deel van de ouders heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Vanaf dit jaar moet er betaald gaan worden om gebruik te kunnen blijven maken van deze
app. Daarom hebben wij besloten dat dit jaar niet verder voor te zetten. Neemt niet weg dat
we het belangrijk blijven vinden jullie te informeren. Dit doen we o.a. via het maandelijkse
Boomblaadje en de Facebooksite van de Klimboom.
Bovenbouw naar de ROVA
Vrijdag 12 oktober gaan de Big Smiles met de bus naar Zwolle voor de ROVA Groentour. Een
educatief programma speciaal voor de bovenbouw en heeft als motto: 'Grondstoffen
gezocht!'. Leerlingen leren tijdens de voorlichting de verschillende grondstoffen herkennen,
hoe deze goed te scheiden en worden bewust van het afvalprobleem. Ook krijgen zij te zien
wat ROVA met de grondstoffen doet.
De bus vertrekt om 8.30 uur bij school en we verwachten rond 12.00 uur weer terug te zijn
in Boskamp. Neem een rugzak mee met daarin een stukje fruit en wat drinken voor
tussendoor. Je tas met lunchspullen kun je op school laten.
KIES – Kinderen In Echtscheiding Situaties
Na de herfstvakantie start er wederom een KIES groep. KIES staat voor: Kinderen In
Echtscheiding Situatie. KIES is een preventief hulpprogramma, ontwikkeld voor en vanuit de
behoefte van het kind met gescheiden ouders, of van wie de ouders gaan scheiden. KIES
leert kinderen omgaan met gedachten die kinderen hebben over de scheiding. KIES biedt het
kind een kans om samen met andere kinderen te onderzoeken hoe het is om gescheiden
ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je
ouders. Bij KIES gaat het om het kind.
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben
het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt. Dat
is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
Moet ik verhuizen?
Zie ik papa of mama nog wel?
Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
Wie helpt mij?
Welke spullen heb ik bij mama en papa? Moet ik elke keer alles meenemen?
Wat vertel ik aan mijn vriendjes en vriendinnetjes?
KIES helpt kinderen de scheiding beter te begrijpen, een plek te geven en een manier te
vinden om hier mee om te gaan. Het is geen therapiegroep, maar een laagdrempelig
programma voor kinderen waarin zij zelf bepalen wat ze wel en wat ze niet willen delen. Het

programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen. Ze krijgen in de
groep de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen met andere
kinderen in een zelfde situatie. Er wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve
werkvormen.
De groep zal plaatsvinden op dinsdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur in het Holstohus in
Olst. Mochten jullie een kind willen aanmelden, of meer informatie willen, dan kan er
contact worden opgenomen met:
Annemiek Oonk
a.oonk@stdekern.nl 0570-547300
Trees Smit
t.smit@stdenkern.nl 0570-574300
Ateliers
Na de herfstvakantie starten de eerste ateliers weer. Van 13.45 tot 14.45 uur (voor data zie
jaarkalender). Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s,
etc. die het leuk om vier weken achtereen een atelier te verzorgen. Dus heb je een leuke
hobby of passie en vind je het leuk om dit over te dragen aan kinderen, geef je dan op.
Je kunt denken aan bijvoorbeeld een iets sportiefs, technisch, creatiefs, muzikaals of
praktisch (bv. bandenplakken). Mogelijkheden te over! Heb je vragen of vind je het fijn als
we even met je meedenken bij het bedenken van een atelier, laat het gerust weten!
Opgeven om een atelier te verzorgen kan bij Anne Clair (OB) of Judith (MB-BB). Ook hangen
er lijsten in de gang waarop je je deelname kunt aangeven.
Poster en flyers
Als je posters of flyers hebt die je graag op school wilt ophangen (omdat ze relevant zijn voor
onze kinderen), hang deze dan op het grijze prikbord tegenover de stamgroep van ‘De
Duckies”. De ramen en de deuren naast de beide ingangen houden we graag vrij voor
informatie vanuit school.
Dansworkshop voor alle bouwen
Deze en volgende week krijgen alle stamgroepen een workshop dansen (OB 10/9 – MB 4/10
BB8/10), verzorgd door Benno Hubner (http://www.bno-productions.nl/). Het thema is
vriendschap. Het niveau is afgestemd op de verschillende leeftijden.
Expositie kunstwerken Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’. Natuurlijk staat ook onze
school uitgebreid stil bij dit thema. Gedurende de Kinderboekenweek worden er door alle
kinderen op school Kunstwerken gemaakt. Deze Kunstwerken worden tentoongesteld op de
Muziek Maak Middag op zondag 14 oktober tussen 14 en 17 uur in het Holstohus te Olst.
Jullie zijn allen van harte welkom om de stand van onze school op deze middag te komen
bewonderen!!
Buitenschoolse activiteiten
•

Kom zelf muziek maken in Olst of in Wijhe!
Op zondag 7 en 14 oktober zijn er twee Muziek Maak Middagen in de gemeente Olst-Wijhe.
Op 7 oktober in de Capellenborg te Wijhe en op 14 oktober in het Holstohus te Olst. Overal
klinkt muziek, in alle zalen kan je aan workshops deelnemen of luisteren naar andere
kinderen die muziek maken. Een super leuke zondagmiddag. Kom je ook?

•

Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen alle basisschoolleerlingen gratis meedoen aan een
muzikale quiz en diverse workshops, zoals het zingen van leuke songs, op een
koperinstrument blazen, drum workshops, piano improvisatie, gitaar spelen,
strijkersworkshops op cello en viool en nog veel meer. Het gehele programma staat
afgedrukt in de Huis aan Huis Reklamix of kan je zien op de website van het Muziek netwerk
Salland: www.muzieknetwerksalland.nl
Infocentrum IJssel organiseert een natuur/knutsel middag
Op zaterdag 27 oktober kan je bij het Infocentrum IJssel een middag kunstwerken maken
van gedroogde blaadjes. Je kan er de meest prachtige vogels van maken, maar ook hele
leuke andere dieren. Zin in een middagje knutselen tijdens de Herfstvakantie? Geef je snel
op, want vol is vol. De middag wordt gehouden van 14.00-15.30 uur voor kinderen van 6,7,8
jaar. Kosten € 5,- Vooraf opgeven via aanmelden@infocentrumijssel.nl of telefonisch:0570
745040.
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 (niet op woensdag en donderdag)
Judith
06 – 284 03 212
Nicole
06 – 361 77 649 (niet op dinsdag)
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.
Scholen voor Morgen
Ook dit schooljaar vervolgen we ons traject in het proces “Scholen voor Morgen”. 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.

