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Agenda december
Vieringen december & januari
Miranda
Even voorstellen
Invalleerkrachten
Leerorkestconcert
Sinterklaas
Voorleeswedstrijd
Kerst + opgave strookje kerstkoken & overige hulp

Luisteris van de NS – BB
Nieuws van de Kinderraad
Voetbaltoernooi groep 6-7-8

Agenda december
Dinsdag 4 december
Surprise naar school brengen (15.00-17.00 uur) – MB en BB
Vrijdag 7 december
Luisteris van NS voor de BB
Dinsdag 18 december
Leerorkestconcert in de H. Willibrordkerk in Boskamp
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 5 december
Woensdag 12 december
Woensdag 19 december
Woensdag 9 januari
Woensdag 16 januari
Woensdag 23 januari
Woensdag 30 januari

Sinterklaasviering
Geen viering
Geen viering
Viering – nieuwjaarstoast
Viering – start WO thema “Werelden”
Geen viering
Viering – alle bouwen + jarigen januari

Miranda
Voor de herfstvakantie is er een zware kist op de voet van Miranda gevallen. Wat in eerste instantie
met een paar dagen rust opgelost zou moeten zijn blijkt toch gecompliceerder. Miranda kan haar voet
nog steeds niet belasten en heeft veel pijn. Het is nog niet duidelijk of het nu toch om een breuk gaat
of dat het toch wat anders is. We wensen haar veel beterschap toe!

Even voorstellen – Marijon Ohm
De afgelopen weken mocht ik, met veel plezier, invallen in de onderbouw. Een bekend gezicht voor
velen, want ik ben de moeder van Lars (groep 8). Mijn naam is Marijon Ohm, ik ben 49 jaar en de
partner van René Godeschalk. 15 jaar geleden ben ik neergestreken in Olst, nadat ik René had ontmoet
rondom een kampvuur in de Belgische Ardennen. Sinds 5 jaar wonen wij op de Boskamp. We kijken
vanuit ons fijne huis uit op het gele potlood van de schoolzone.

In mijn vrije tijd ben ik actief als hulpouder op de Klimboom. Ook ben ik lid
van de Belangengroep Beter Boskamp (BBB). Momenteel houden we ons
bezig met het formuleren van een toekomstvisie voor de Boskamp, samen
met de Boskampenaren. In het verleden heb ik veel gezongen en geacteerd
binnen het musicaltheater. Ook kun je mij in onze moestuin vinden, achter
de potten en pannen en achter de computer.
Ik ben een onderwijsmens in hart en nieren. 24 jaar geleden kreeg ik mijn
eerste baan, als logopediste binnen het speciaal onderwijs voor moeilijk
lerende kinderen, in Den Haag. Na mijn verhuizing naar Overijssel, ben ik als
logopediste aan de slag gegaan voor de Ambelt, een school voor kinderen
met leer- en gedragsproblemen. Dit werk heb ik met veel plezier gedaan tot 1½ geleden, toen mijn
locatie van de Ambelt werd opgeheven. Daarna heb ik ingevallen als onderwijsondersteuner op een
school voor zeer moeilijk lerende kinderen. En nu mag ik de kanjers uit groep 1 en 2 van de Klimboom
begeleiden.
Ik ben hier op school op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Invalleerkrachten
Zoals jullie wellicht weten is het steeds moeilijker om invalleerkrachten te vinden. Ook wij ervaren dat
probleem. Gelukkig hebben we het tot nu toe nog met elkaar kunnen oplossen, maar de kans dat we
bij ziekte van leerkrachten de bezetting niet meer rond gaan krijgen is reëel. Klassen opsplitsen is op
onze kleine school geen optie, dus dan is het enige wat ons rest kinderen thuis te laten blijven. Dit is
natuurlijk ook voor ons de allerlaatste optie, maar wij voorzien situaties waarin wij geen andere keus
hebben. Wij hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn, maar misschien voor jullie wel handig om vast
na te denken over eventuele opvang voor je kind in zo’n situatie.

Leerorkest concert
Wij nodigen jullie allemaal van harte uit om dinsdagochtend 18 december van 10.00 tot 10.45 uur naar
het leerorkestconcert te komen luisteren in de H. Willibrord kerk in Boskamp. De kinderen van groep
5 t/m 8 laten dan horen wat ze het afgelopen halfjaar geleerd hebben. De Lesloolee’s gaan ook kijken.
Opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. De bewoners van
Zorgcentrum De Willibrord zijn hiervoor ook uitgenodigd. Jullie kunnen allemaal om 9.45 uur
plaatsnemen in de kerk, zodat we om 10:00 uur kunnen starten met het concert.

Sinterklaas
Zoals al eerder aangegeven in de Sinterklaasbrief kunnen dinsdagmiddag 4 dec de kinderen van MB
en BB tussen 15.00 en 17.00 uur hun surprise in een dichte, ondoorzichtige vuilniszak op school
brengen (naam op de surprise plakken, niet op de vuilniszak). We hopen dat jullie begrijpen dat het
geen optie is als kinderen op andere tijdens hun surprise op school brengen.
Sinterklaasfeest 5 december
Kinderen en ouders wachten op het schoolplein op Sinterklaas, de deuren van school blijven nog even
dicht. Daarna is iedereen welkom bij de viering die rond 8.45 uur begint. Na de viering gaan de kinderen
naar hun lokaal en ouders naar huis. Ook bij de onderbouw zijn er, net als vorig jaar, geen ouders
aanwezig. Als kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed naar school komen. Voor drinken en fruit
wordt deze ochtend gezorgd. Kinderen hoeven dus niets mee te nemen.
Het kan zijn dat de kinderen van de MB en BB ietsjes later uit zijn deze ochtend. We willen graag dat
ieder kind even tijd en aandacht krijgt voor zijn/haar surprise.
In de bijlage de teksten van de (nieuwe) Sinterklaasliedjes.

Nationale Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag heeft Joran Boomsma de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd bij ons op
school gewonnen. Hij gaat onze school vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorrondes. De
Nationale voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7
en 8. Meer informatie kun je vinden op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Kerst + opgave strookje kerstkoken & overige hulp
Alle informatie over de aankomende kerstperiode op De Klimboom vind je in de bijgevoegde
Kerstbrief.
Deze kerstbrief krijgen de kinderen maandag 10 december ook nog op papier mee. We willen jullie
allemaal vragen het bijbehorende strookje uiterlijk 12 december weer op school in te leveren.

Luisteris – voorlichting NS voor de BB
Vrijdagmiddag 7 december komt een machinist van de NS voorlichting geven aan de kinderen van de
Big Smiles, om ons bewust te maken van de risico’s van onveilig gedrag op en rond het spoor.

Nieuws van de Kinderraad
Laatst bij de eerste bijeenkomst van de kinderraad hebben we het gehad over waar we als eerst
aandacht aan wouden geven. Iedereen moest ideeën bedenken en die op een blaadje schrijven. We
hebben die ideeën opgeplakt en gingen stemmen, iedereen had drie stemmen. Uiteindelijk zijn er 7
dingen uitgekomen die de meeste stemmen hadden en dat waren: een speciale baan voor fietsjes, en
verfbeurt bij alle speeltoestellen, fietsplek van groep 7&8 verwisselen met die van groep 1&2, een
grote boomhut, meer fietsjes, een drempel bij de plek waar een potlood staat. Samen hadden we
bedacht dat we eerst aandacht gingen besteden aan: een grote boomhut. Toen moesten we bedenken
wat en wie we nodig hebben. Daar gaan we de volgende keer mee aan de slag!
Groetjes namens de kinderraad en de mediawerkgroep,
Eline en Saïda (kinderraad) en Mila (mediawerkgroep)

Voetbaltoernooi
Woensdag 12 december van 13.30 – 14. 300 uur in Sporthal de Lange Slag in Wijhe wordt een
voetbaltoernooi voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8 georganiseerd. Kinderen uit Olst zijn ook
van harte welkom.

