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Agenda maart
Vieringen maart & april
Museum “De Klimboom”
Facultatieve oudergesprekken
Audit
Klimmen in Wijhe
Opnames VPRO serie in de bovenbouw
Staken
Week van de Lentekriebels
Meespeelochtenden onderbouw (hh)
Eindviering – NIEUWE DATUM (hh)

Agenda maart
Donderdag 7 maart
Nicole afwezig
Vrijdag 8 maart
Opnames in bovenbouw VPRO serie
Maandag 11 maart
Facultatieve oudergesprekken
Woensdag 13 maart
Klimmen in Wijhe 13.30-14.30 uur
Donderdag 14 maart
Audit
Vrijdag 15 maart
Staken – alle kinderen vrijdag
Week van 18 maart
Week van de Lentekriebels – 20 maart projectdag
 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 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 20 maart
Woensdag 27 maart
Woensdag 3 april
Woensdag 10 april
Woensdag 17 april

Viering – afsluiting schoolthema “De Werelden” = Museum
Viering – door Lesloolee’s
Geen viering
Viering – open podium + jarigen maart
Viering – start schoolthema “Oorlog & vrede”
Viering – alle bouwen
Geen viering

Museum
Woensdag a.s om 11.30 uur opent Het Klimboommuseum haar deuren. Wij nodigen jullie
allemaal van harte uit om te komen kijken naar alle kunst die de kinderen de afgelopen tijd
gemaakt hebben.

Facultatieve oudergesprekken
Maandagmiddag 11 maart zijn de facultatieve oudergesprekken. Als er naar aanleiding van
het lezen van het rapportverslag nog vragen zijn, kan je je aanmelden voor deze facultatieve
gesprekken. De inschrijflijsten daarvoor hangen op de prikborden bij de stamgroepen.
Het is ook mogelijk dat er van ons uit aanleiding is om jullie uit te nodigen voor een gesprek.
Dat laten we jullie dan deze week weten.
Scholen voor Morgen
In de bijlage een bestand met veel gestelde vragen en antwoorden in kader van Scholen van
Morgen.
Audit donderdag 14 maart
Donderdag 14 maart vindt er een Audit plaats op De Klimboom. Deze audit is een interne
visitatie van ons eigen bestuur en heeft als doel de ontwikkeling van de school te
ondersteunen. Het auditteam bekijkt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van het
inspectiekader. De school krijgt daarmee een tweeledig beeld op de kwaliteit van het
onderwijs, namelijk: hoe staan we er voor volgens buitenstaanders en in hoeverre sluit dat
aan op het eigen kwaliteitsbeeld.
De onderzoeksdag bestaat uit de volgende onderdelen:
* Presentatie over het profiel en de ambities van de school
* Lesbezoeken
* Gesprek met directie van de basisschool
* Gesprek met de intern begeleider
* Gesprek met leraren
* Gesprek met leerlingen
* Terugkoppeling aan directie en team
Aan het eind van de dag krijgen wij een terugkoppeling, waarin de bevindingen,
waarderingen en conclusies worden toegelicht.
Klimmen in Wijhe
Durf jij het aan………..
Wanneer? Woensdagmiddag 13 maart
Waar? Sporthal Wijhe, de Lange Slag
Voor wie? Alle leerlingen uit groep 7 en 8
Hoe laat? Van 13.30-14.30
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: sportstimuleringbo@uthuus.nl
Schrijf hierin je naam, klas en school.

Opnames VPRO serie in de bovenbouw
Moondocs, een documentaire productiebedrijf, ontwikkelt voor de VPRO de jeugddocumentaireserie Nog Een Week. Deze serie gaat over kinderen tussen de 11 en 13 jaar in
aanloop naar een grote gebeurtenis. We volgen het kind in de laatste week voorafgaand aan
de gebeurtenis en tonen, met hulp van animatie, hoe zij hun fantasie inzetten om grip te
krijgen op de werkelijkheid. Op dit moment produceren wij het tweede seizoen, de
afleveringen van de eerste serie kunt u hier eventueel terug
kijken. https://www.zapp.nl/1819-zapp-echt-gebeurd-nog-een-week/
Voor een van de afleveringen voor de nieuwe serie van Nog een Week zullen we Jovanna
van den Berg uit groep 8 gaan volgen. In het kader van dit project worden er op vrijdag 8
maart opnamen gemaakt bij The Big Smiles.
Staken
De Algemene Onderwijsbond (AOB) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart
voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs.
Vakbond FNV Onderwijs heeft zich inmiddels bij de actie aangesloten, daarnaast steunen PO
in Actie en WO in Actie de staking. Het is de eerste keer dat leerkrachten op alle
onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op
de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee dalende leerling prestaties
en de lerarentekorten tegen te gaan.
Onze leerkrachten, die werkzaam zijn op 15 maart op de scholen Obs Dijkzicht, OBS de
Holsthoek, OJS de Klimboom en OBS Tellegen, hebben te kennen gegeven het werk op 15
maart neer te leggen. Dat betekent dat deze scholen op 15 maart a.s. gesloten zijn.
Staken is een individueel recht. We willen u graag tijdig informeren, zodat u voor die dag een
oplossing kunt zoeken. Ook deze keer ondersteunt Kinderopvang Koos (Olst), De Bieenkorf
(Wijhe) en BSO Natuurlijk Doen! (Welsum) onze actie en zij zullen voor alle ingeschreven
gezinnen een handreiking bieden. U kunt hen daarvoor zelf benaderen om afspraken te
maken over hun mogelijkheden en de kosten die hiervoor in rekening gebracht zullen
worden.
We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht ongemak kan opleveren. Deze
actie is zeker niet bedoeld om u als ouder(s)/verzorger(s) in een lastig parket te brengen.
Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. We hebben al best wat bereikt
met onze eerdere acties, maar het merendeel van het onderwijspersoneel vindt het nog echt
onvoldoende om alle problemen in de toekomst op te lossen! Ons doel is onder andere het
lerarentekort, zo goed voelbaar bij ziekte van een leerkracht, verder terug te dringen. Het is
nu of nooit, we vinden dat we nu moeten doorpakken tot de scheve verhoudingen in het
onderwijs landelijk beter worden rechtgezet!
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan bent u altijd welkom op school. Wij hopen
opnieuw op uw steun te kunnen rekenen.

18 t/m 22 maart: Week van de Lentekriebels
Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs
een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een
thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit
is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en
culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Je zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. Je hoort je 11 jarige dochter
zeggen dat ze verliefd is. Je 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf
eigenlijk niet wat dat is. Je 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite
gezien. Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis
en op school. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele
ontwikkeling van kinderen.
Pre seksuele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens,
maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van
volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van
het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen bij. Later komen
vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool
zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en
de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Je kind brengt daar
per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het
basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en
omgangsregels. Zaken waar je het thuis waarschijnlijk ook over hebt, maar die ook op school
ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in
aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en
ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het
basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een
positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten
en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De
school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. Wil je een kijkje nemen in het
lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019. Tijdens deze week
worden in alle groepen activiteiten georganiseerd.
Projectdag woensdag 20 maart – hulp gezocht
Op woensdag 20 maart staat de hele ochtend in het teken van Lentekriebels. Door de hele
school zijn er allemaal groep doorbroken activiteiten. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
ouders/verzorgers die ons deze ochtend willen helpen door een knutselactiviteit te

begeleiden of foto’s wil maken in de vriendschapsfotobooth. Ook zoeken we nog een
verloskundige/(huis)arts die een gastles wil verzorgen deze ochtend. Wellicht weten jullie
iemand. Aanmelden hiervoor bij de stamgroepsleider of door een mailtje te sturen naar
n.buist@de-mare.org. Wij praten je dan helemaal bij en helpen je bij de voorbereidingen.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vind je meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.
Informatie voor kinderen zelf
Op de website van De Kindertelefoon is er speciaal voor deze week informatie voor kinderen
over je lichaam, relaties en hoe het zit met kussen, kriebels in je buik en vrijen. Ook mogen
kinderen altijd bellen of chatten met De Kindertelefoon en hun verhaal vertellen.
Meespeelochtenden onderbouw
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.
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!

