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Agenda januari
Vieringen januari & februari
Welkom Kobe en Stef
Afwezig
Schoolverzuim
Rijksmuseum groep 5-6-7-8
Luizen
Oudertevredenheidsonderzoek
Parro
Oud 8ste jaars
Groep 8 naar gemeentehuis

Agenda januari
Donderdag 10 januari
Donderdag 17 januari
Woensdag 23 januari
Maandag 28 januari
Woensdag 30 januari

Marjon en Nicole afwezig i.v.m. scholing Kanjertraining.
Groep 5-6-7-8 naar Rijksmuseum
16.30-17.30 bezoek oud 8ste jaars
13.30-14.30 Basketbal voor alle leerlingen van groep 6-7-8 Hooiberg
Groep 8 naar gemeentehuis
13.30-14.30 Freerunning voor alle leerlingen van groep 6-7-8 - Wijhe

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 9 januari
Woensdag 16 januari
Woensdag 23 januari
Woensdag 30 januari
Woensdag 6 februari
Woensdag 13 februari
Woensdag 27 februari

Viering – nieuwjaarstoast + jarigen januari
Viering – start WO thema “Werelden”
Geen viering
Viering – alle bouwen
Viering – groep 7/8
Viering – presentaties Ateliers + jarigen februari
Viering – groene uurtje

Welkom Kobe & Stef
Vanaf vandaag zijn we twee nieuwe Klimboomkinderen rijker. Kobe, in groep 4 en Stef in groep 6. Ze
zijn in de kerstvakantie verhuisd van Utrecht naar Olst.
We zijn heel blij dat jullie nu bij ons op school zitten en wensen jullie en jullie ouders een hele fijn tijd
toe bij ons op De Klimboom!

Afwezig
Donderdag 10 januari zijn Marjon en Nicole afwezig i.v.m. scholing Kanjertraining. In de OB en BB zijn
deze dag invalleerkrachten.
De gymlessen in de MB en BB komen hierdoor deze middag te vervallen.
Maandag 17 januari en dinsdag 18 januari is Anne Clair afwezig. Ook dan zal er een invalleerkracht zijn.

Schoolverzuim
Het aantal kinderen dat onder schooltijd naar de huisarts, tandarts, orthodontist, fysio, logopedie, etc.
gaat wordt steeds groter. Wij begrijpen goed dat het niet altijd mogelijk is om een afspraak ná school
in te plannen, maar willen jullie vragen deze afspraken zoveel mogelijk op de middagen te plannen en
tijdig aan ons door te geven.

Rijksmuseum
Volgende week starten we op school met het thema “De Werelden”.
Voor de midden- en bovenbouw zal de nadruk komen te liggen op de Gouden Eeuw. Hoe zag die wereld
eruit? Om daar achter te komen gaan we donderdag 17 januari met groep 5-6-7-8 naar Amsterdam
voor een rondleiding door het Rijksmuseum “Proef de Gouden Eeuw”. Leerlingen gebruiken al hun
zintuigen tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de
specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van een meesterschilder, voelen de jurken van rijke
dames en luisteren naar instrumenten uit de 17de eeuw.
Om op tijd in Amsterdam te zijn, vertrekken we die ochtend al vroeg. We gaan met een grote bus en
die kan door werkzaamheden in de straat niet bij school komen. Alle kinderen uit de midden- en
bovenbouw moeten zich daarom deze ochtend uiterlijk om 8.00 uur bij het Hooiberg melden. We
kunnen helaas niet wachten op laatkomers. Rond 12.45 uur vertrekken we weer uit Amsterdam, dus
we verwachten om 15.00 uur weer op school te zijn. De bus zet ons in Amsterdam af op het
Museumplein, vlak bij het Rijksmuseum.
Wat moeten de kinderen meenemen:





Jas
Rugtas met daarin
o Drinken en fruit – heenweg in de bus
o Lunch incl. drinken – terugweg in de bus
Géén snoep of telefoons of andere waardevolle spullen!

Jassen en tassen mogen niet in de bus blijven, die nemen de kinderen zelf mee het museum in, dus
neem een tas mee die makkelijk te dragen is.
In noodgevallen zijn Judith en Nicole te bereiken op hun mobiele nummer. Zorg ook dat school
actuele noodnummers van jullie heeft.
Mochten jullie nog vragen hebben, laat het ons weten. Wij hebben er zin in!

Luizen
Vandaag zijn de groepen weer gecontroleerd op luizen en neten. Helaas zijn we nog niet luizenvrij,
dus wil je thuis je kind goed blijven controleren en waar nodig behandelen. Mocht je luizen of neten
bij je kind constateren, laat het ons dan even weten.

Oudertevredenheidsonderzoek
Medio januari ontvangen jullie allemaal een inlogcode voor het oudertevredenheidsonderzoek. We
willen graag weten hoe jullie over onze school in het algemeen en de groep en de leerkracht van
jouw kind in het bijzonder denken.

Parro
Vorige jaar hebben wij op De Klimboom meegedaan met een pilot van Parro.
Parro is een nevenproduct van Parnassys, is direct gekoppeld aan ons leerling administratiesysteem
en past binnen de wet AVG. Het geeft de mogelijkheid aan leerkrachten om sneller korte
mededelingen te kunnen doorgeven. Naast belangrijke of praktische berichten vanuit de leerkracht
of school, kunnen dat ook leuke foto’s zijn uit de klas, zodat u op de hoogte blijft. Die pilot krijgt nu
een vervolg. Meer informatie over het gebruik van deze app volgt.

Oud 8ste jaars
Donderdagmiddag 17 januari van 16.30 tot 17.30 uur zijn de oud 8ste jaars (van vorig jaar) en de
huidige 8ste jaars welkom op school voor een kopje thee en wat lekkers. Dan kletsen we even gezellig
bij en kunnen de oud 8ste jaars vertellen over de ervaringen op het VO. Deze ervaringen kunnen de
huidige 8ste jaars misschien nog helpen bij hun VO schoolkeuze.

Groep 8 naar gemeentehuis
In kader van het Schoolplan en contact met de gemeente (burgerschap) gaan we het derde jaar in. In
het eerste jaar heeft de OB kennis gemaakt met het gemeentehuis. Afgelopen jaar heeft de MB een
droomschool ontworpen. En nu is groep 8 aan de beurt. Op maandag 28 januari gaan zij naar het
gemeentehuis om daar samen met leerlingen van andere scholen in debat te gaan.
Echte raadsvergaringsetting
Zo zit burgemeester Ton Strien de debatten voor en schuiven er twee of drie raadsleden aan als
toehoorder. Zij stellen vragen na afloop van het debat en voorzien jullie van een leuke reactie. Ze
geven geen beoordeling. Daarnaast staan de microfoons klaar die gekoppeld zijn aan ons
cameravolgsysteem, waardoor de sprekers ‘groots’ te volgen zijn op het scherm in de raadszaal.
Kortom: debatteren zoals de raad dat ook doet.
De 8ste jaars fietsen tegen 9 uur, samen met Marjon naar het gemeentehuis in Wijhe. We zijn nog op
zoek naar een ouder die deze ochtend zin en tijd heeft om mee te gaan. Je kunt je opgeven bij
Marjon.
De 7de jaars blijven deze ochtend op school bij Nicole.

