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Agenda november
Vieringen november & december
Klassenouders 2018-2019
Ateliers MB-BB
Brandoefening 5 november
Luizencontroles
Dodehoekles
Oudergesprekken
Leerorkestconcert
Mijn kind & media
Sint Maarten
Sinterklaas
Meespeelochtend
Kraanwaterdag
Nationale Voorleeswedstrijd
Schoenendozen gezocht

Agenda november
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Maandag 12 november
Donderdag 15 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Donderdag 22 november
Zaterdag 24 november
Woensdag 28 november
Woensdag 28 november
Woensdag 12 december
Dinsdag 18 december

Brandoefening
Kraanwaterdag BB
Woensdagmiddagsport Handbal gr. 6/7/8 Wijhe (13.30-14.30)
Sint Maarten op Overkempe
Voorrondes voorleeswedstrijd BB
Ouder-kindgesprekken Lesloolee’s + De Duckies
Meespeelochtend
Ouder-kindgesprekken De Duckies + De Big Smiles
Ouder-kindgesprekken De Big Smiles
Sinterklaasintocht op de Boskamp
Schoolfinale voorleeswedstrijd – tijdens viering
Woensdagmiddagsport Pietengym gr. 3/4 Wijhe (13.30-14.30)
Woensdagmiddagsport Voetbal gr. 6/7/8 Wijhe (13.30-14.30)
Leerorkestconcert

Voor alle overige data – zie jaarkalender!

Vieringen (vinden plaats in het speellokaal om 11.30 uur. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom)
Woensdag 7 november
Woensdag 14 november
Woensdag 21 november
Woensdag 28 november
Woensdag 5 december
Woensdag 12 december
Woensdag 19 december

Geen viering
Viering – open podium
Viering – Sinterklaas
Viering – jarigen nov/dec + finale voorleeswedstrijd
Sinterklaasviering
Geen viering
Geen viering

Klassenouders
Alle klassenouders van dit jaar zijn bekend! Blij met jullie hulp!
 Lesloolee’s
Tessel (moeder Ting) en Naomi (moeder Jaap)
 De Duckies
Ivonne (moeder Charlotte)
 De Big Smiles
Marthe (moeder Janneke)
Marian (moeder Veerle & Joris)
Ateliers
Aanstaande vrijdag starten de Ateliers weer in de MB en BB. De kinderen kunnen kiezen uit
veel leuke activiteiten.
 Bandweven met Marian
 Lego met Judith B
 Djembé spelen met Jacco en Serigne
 Filosoferen met Suzanne
 Christmassongs met Sonia
In de OB gaan de ateliers deze ronde helaas niet door in verband met ziekte en afmeldingen.
Brandoefening
Vandaag, maandag 5 november, hebben we op school een brandoefening uitgevoerd. Kort
nadat het alarm klonk stonden alle kinderen veilig buiten. Goed om af en toe te oefenen.
Luizencontroles
We hebben een tekort aan luizenouders. We zijn daarom per stamgroep op zoek naar twee
ouders die willen helpen luizenpluizen. Hieronder nog even wat punten van het landelijk
steunpunt hoofdluis.
-

-

-

De luizencontrole wordt gedaan door 2 luizenouders per groep. Iedere groep heeft
zijn eigen luizenouders.
Alle ouders moeten worden verzocht om de avond voor de controle zelf thuis hun
eigen kinderen uit te kammen. Wij laten u via Boomblaadje of mail weten wanneer de
controles plaatsvinden.
Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties worden door de
School Coördinator Hoofdluis en eventueel het schoolteam uitgevoerd - Thabita en
Nicole (team)
Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resultaten van de controle worden
alleen met de leerkracht en School Coördinator Hoofdluis gedeeld.

-

Je bent luizenouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het schooljaar zal de
School Coördinator Hoofdluis je vragen of je het jaar erna weer beschikbaar bent.

Ben je in de gelegenheid om ons te helpen, de controles vinden doorgaans plaats op
middagen van 14.30 tot 15.00 uur, in de week na de vakantie + extra bij luizen in de groep .
Je kunt je hiervoor aanmelden bij de klassenouders.
Voor meer informatie kun je terecht bij onze school coördinatoren luizen of op
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl
Dode hoek les BB
Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld ongeveer 20 doden en 40 tot 50 zwaargewonden als
gevolg van dode hoekongevallen. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met
name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Door kinderen te leren zich
veilig te gedragen rondom grote voertuigen, kunnen veel ongevallen voorkomen worden.
Dinsdag 30 oktober hebben de kinderen van de bovenbouw zo’n dode hoek les gehad.
In de groep werd met behulp van een speciaal ontwikkelde film inzichtelijk gemaakt waar de
leerlingen zich op moeten stellen in de omgeving van een groot voertuig. De kinderen
hebben twee duidelijke vuistregels geleerd:



"Blijf rechts en ruim achter"
"Houd minstens drie meter afstand".

Tijdens de praktijkles hebben we ervaren wat de dode hoek is door zelf achter het stuur
plaats te nemen in de vrachtwagen. Verder werd met vier verschillende spelborden van
kruispunten aan de hand van opdrachten de geleerde kennis uit de film toegepast.
Voor meer informatie kijk op de veilig op weg site: http://www.veilig-op-weg.nl
Ouder-kindgesprekken
Deze maand staan ook weer de ouder-kindgesprekken op het programma. Bijgaand vinden
jullie het rooster. Mocht je onverhoopt niet kunnen, wil je dan onderling ruilen en dit
doorgeven aan de stamgroepleider. Het is ons helaas niet gelukt een gezamenlijke dag te
vinden voor de gesprekken waardoor ouders die zowel kinderen in de OB als in de BB
hebben zitten twee keer naar school moeten komen. Sorry voor dit ongemak!
De gesprekken duren 10 minuten en wij nodigen jullie daarvoor graag uit samen met jullie
kind.
Bij de Lesloolee’s worden deze keer alleen de kinderen uit groep 3-4 uitgenodigd. De
kinderen uit groep 1-2 zijn in het nieuwe kalenderjaar aan de beurt.

Leerorkest concert
Zet het vast in je agenda… dinsdagochtend 18 december van 10.15 tot 11.15 uur leerorkest
concert in de H. Willibrord kerk in Boskamp. De bewoners van Zorgcentrum De Willibrord
zijn hiervoor ook uitgenodigd.
Mijn kind en media
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school
en op straat. Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het
soms lastig om in de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites
en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed
mee omgaan? Een paar tips:







Praat met je kind over het gebruik van media
Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken
met de oppas en opa’s en oma’s
Praat met anderen over hoe zij het doen
Gebruik media samen
Praat met je kind over wat hij ziet
Geef het goede voorbeeld

Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over
mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over
beeldschermkinderen.
Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de
ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis
inloopspreekuur op het consultatiebureau, op donderdag van 9.15 tot 9.45 uur in de
Bieënkorf in Wijhe en op dinsdag van 13.00 tot 13.30 uur in Olst (Averbergen 9)
Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.
Cunny Ottens. Jacomijn Dees en Mirjam Wichink, Jeugdverpleegkundigen
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
Sint Maarten op Overkempe
Dit jaar vieren we weer St Maarten op Overkempe op 12 november om 18.30 uur in de zaal.
Het is een feest voor met name de jongere kinderen, die zich nog kunnen verwonderen over
het lekkers wat hen wordt geschonken. De Klimboomkinderen zijn daarom weer van harte
uitgenodigd. Met vriendelijke groet, Joka Dulmers
Sinterklaas
Op zaterdag 24 november is de Sinterklaasintocht op de Boskamp. Vanaf 14.00 is iedereen
van harte welkom op het schoolplein van de Aloysius.

Er volgt een Sinterklaasmail met daarin alle informatie over het Sinterklaasfeest op De
Klimboom.
Meespeelochtend
Woensdag 21 november staat de tweede meespeelochtend voor driejarigen op het
programma. Dus mocht je nog ouders van driejarigen kennen, maak ze er op attent!
Kraanwaterdag
De kinderen van de bovenbouw doen woensdag 7 november mee aan de landelijke
Kraanwaterdag.
Wereldwijd onderzoek toont aan dat kraanwater drinken ontzettend gezond is: het is goed
voor je hart, brein, stofwisseling, alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Schoolkinderen
kunnen zich bovendien beter concentreren door het drinken van voldoende kraanwater.
Daarom hebben al vele honderden scholen het een gewoonte gemaakt om op één vaste dag
in de week alleen kraanwater te drinken op school.
Met elkaar hebben wij besloten dat de bovenbouw voortaan op woensdag alleen
kraanwater drinken op school. Voor meer informatie kun je kijken op www.
kraanwatergraag.nl
Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor
leerlingen in groep 7 en 8. Vorige jaar heeft Madelief onze school geweldig
vertegenwoordigd. Op donderdagmiddag 15 november zijn de voorrondes in de bovenbouw.
De schoolfinale is op woensdag 28 november tijdens de viering. Meer informatie (o.a. de
officiële spelregels) kun je vinden op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
Schoenendozen gezocht
Voor verschillende knutselprojecten zijn we op zoek naar schoenendozen. Dus mocht ze nog
thuis hebben staan en er niks mee doen, we houden ons van harte aanbevolen! Je kunt ze
inleveren bij Nicole.

