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Agenda februari
Vieringen februari & maart
Lekker fris – voorlichting BB GGD
Anne Clair afwezig
Rapporten
Facultatieve oudergesprekken
Ateliers
Meespeelochtend
Eindviering – NIEUWE DATUM
Van de ouderraad
Schoolverzuim (hh)

Agenda februari
Woensdag 6 februari

13.00-17.00 uur Definitieve eindgesprekken groep 8
13.30-14.30 uur - Klimmen voor groep 6/7/8 in Wijhe
Donderdag 7 februari
GGD voorlichting “Lekker fris” voor de bovenbouw
Vrijdag 8 februari
Kinderraadvergadering
Maandag 11 februari
Joran naar voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd in
bibliotheek Olst
Woensdag 13 februari
13.30-14.30 uur – Free running voor groep 6/7/8 in 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 6 februari
Woensdag 13 februari
Woensdag 27 februari
Woensdag 6 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 20 maart
Woensdag 27 maart

Viering – door Big Smiles
Viering – presentaties Ateliers + jarigen februari
Viering – groene uurtje
Viering – afsluiting thema “De Werelden”
Viering – door Lesloolee’s
Geen viering
Viering – open podium + jarigen maart

Voorlichting gezonde leefstijl in groep 7/8

Binnenkort komt onze doktersassistente langs in groep 7/8 voor een voorlichting over
gezonde leefstijl. In overleg met school bespreekt zij dan het thema ‘Lekker fris’ met de
leerlingen. Lekker fris Van jeugdpuistjes tot handen wassen, van zweten tot tanden poetsen.
Het thema ‘Lekker fris’ gaat over de veranderingen die plaatsvinden in het lichaam tijdens de
overgang naar de puberteit. De doktersassistente bespreekt hoe je voor je lichaam zorgt en

doet een spel over de verspreiding van bacteriën. Na de voorlichting krijgen de leerlingen
een werkblad mee naar huis waarop informatie staat over het thema dat behandeld is.
Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u
ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het
inloopspreekuur. De tijden staan op onze website. Hier kunt u ook meer informatie vinden
over de gezondheidsonderzoeken die GGD IJsselland doet. Contact afdeling
Jeugdgezondheidszorg T 088 443 07 02 (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur)
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl - www.ggdijsselland.nl
Anne Clair afwezig
Zoals jullie weten is Anne Clair druk bezig met haar opleiding Master Jonge Kind. Voor deze
opleiding gaat ze in week 7, van 11 t/m 15 februari, naar Finland om daar te kijken naar het
onderwijs. Ze gaat onder andere kijken naar hun leerlingvolgsysteem, oudercontacten
(rapporten), inzet van spel en welke vakken zij in Finland integreren. We moeten haar dus
een weekje missen, maar ze komt waarschijnlijk met veel nieuwe inspiratie weer terug.
Tijdens deze week zal Paula Pasman, vervanger zijn in de groep op maandag, dinsdag en
vrijdag.
Rapporten
Vrijdag 1 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Van een
aantal kinderen missen we de rapportmappen nog. Willen jullie deze de aankomende week
weer meegeven, dan kunnen wij ze weer vullen.
Facultatieve oudergesprekken
Naar aanleiding van de rapporten zijn er ook weer facultatieve oudergesprekken. In de
rapporten hebben wij alles genoteerd over de ontwikkeling van je kind, maar mocht je nog
aanvullende vragen of iets met de leerkracht willen bespreken dan kun je je inschrijven voor
de facultatieve oudergesprekken. De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 4 maart.
Bij veel aanmeldingen lassen we een extra middag in die week. Deze extra middag kan per
bouw verschillen.
Ateliers
De ateliers zijn weer in volle gang. In de onderbouw zijn de kinderen bezig met; kunst,
buitenkunst, gipsenmaskers of rainsticks maken. In de midden-en bovenbouw konden de
kinderen kiezen uit; lego, 17de -eeuwse poppenhuizen maken, leer bewerken, kunststapelen
of band weven.
Meespeelochtenden
Ook de aankomende periode staan er een aantal meespeelochtenden op het programma in
de onderbouw. Dus ken je nog ouders/verzorgers van een driejarige, laat ze dan weten dat
ze op de volgende momenten meer dan welkom zijn om een keertje mee te draaien op De
Klimboom.
Maandag 11 februari 8:30-12:00 uur

Dinsdag 12 maart 8:30-12:00 uur
Woensdag 17 april 8:30-12:15 uur
Donderdag 23 mei 8:30-12:00 uur
Vrijdag 14 juni 8:30-12:00 uur
Eindviering
Het duurt nog eventjes, maar woensdag 10 juli staat de eindviering van de bovenbouw op
het programma. Voor deze eindviering zijn alle kinderen, ouders en verzorgers van de
Klimboom uitgenodigd. De viering vindt aan het eind van de middag, begin van de avond
plaats in het Holstohus. Dus zet deze datum vast in je agenda.
 Op de schoolkalender staat dinsdag 9 juli, maar dit moet dus woensdag 10 juli zijn!
Van de Ouderraad
In Oktober van dit jaar hebben jullie informatie ontvangen van de schooldirectie over de
draagvlak toets voor de beoogde fusie van openbaar onderwijs in Olst. Via deze weg willen
we jullie een beknopt overzicht geven wat er afgelopen periode allemaal is gedaan en
gebeurd op het vlak van fusie en huisvesting.
Datum
7-nov

Gebeurtenis
Resultaten draagvlak toets besproken in schoolraad

10-dec

Aanwezig geweest bij verkeersbijeenkomst Jan Hooglandstraat/ Limburg
Stirumstraat (omwonenden initiatief). Een bijeenkomst die relatie had tot
de beoogde school locatie & verkeersstromen.

18-dec

Ontvangst Fusie Effect Rapportage van de Adrie Bolijn (bestuurder van De
Mare) & verzoek aan Medezeggenschapsraad tot instemming met
voorgenomen besluit tot fusie van 3 Openbare Scholen in Olst

8-jan
14-jan

17-jan

21-jan
28-jan
30-jan
1-feb

Bijeenkomst schoolraad (voltallig) - thema Fusie
Ontmoeting/kennismaking MR Holsthoek, MR Ter Stege en MR Klimboom
(op initiatief van de oudergeleding van de Klimboom). Doel was om kennis
te maken met elkaar en ons te oriënteren op elkaars standpunten ten
aanzien van de voorgelegde Fusie Effect Rapportage
Bijeenkomst in Raalte op uitnodiging Adrie Bolijn (bestuurder van De Mare)
voltallige MR-en fusiescholen
Frank maakt namens MR-oudergeleding gebruik van inspreek recht bij de
gemeente
Advies gekregen van juridisch adviseur bij formuleren antwoord op fusie
Overleg team/Claudia/Adrie Bolijn
Antwoord namens MR op verzoek tot instemming ingediend bij bestuurder.

In de tussentijd is ook in verschillende samenstellingen gesproken met zowel individuele
ouders, de oudergeleding schoolraad, het onderwijs team, met Claudia en andere betrokken
partijen.
Ons antwoord op de FER en de lopende zaken willen we graag vanuit de oudergelding van de
schoolraad toelichten in een bijeenkomst voor alle ouders. Deze zal binnenkort gepland
worden en daarvoor ontvangen jullie een uitnodiging.
Spreek ons aan of stuur een mail naar de Schoolraad De Klimboom via:
ouderraaddeklimboom@gmail.com
Met hartelijke groet vanuit de ouderraad,
Christiaan, Wil, Judith & Frank
Schoolverzuim (hh)
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.

