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Agenda mei - nieuwe data
Donderdag 9 mei
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei

Dorpswandeling WOII – midden- & bovenbouw
Fietscheck bovenbouw – voorbereiding fietsexamen
Sportcarrousel voor midden- en bovenbouw
Kennismakings- informatieavond nieuwe school
Woensdag 15 mei
Praktisch verkeersexamen bovenbouw (i.p.v 8 mei!)
Maandag 20 mei
Studiedag – alle kinderen vrij
Vrijdag 24 mei
Anne Clair afwezig – invaller bij de Lesloolee’s
• 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 8 mei
Woensdag 15 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 5 juni
Woensdag 12 juni

Start “Sport en ontspanning”
Viering: alle bouwen + jarigen mei
Geen viering
Viering Duckies
Open podium

Woensdag 19 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 3 juli
Woensdag 10 juli

Viering alle bouwen + jarigen juni en juli
Geen viering – juffendag
Geen viering
Geen viering – overvliegen

Schoolreisje Lesloolee’s
Het is bijna zover……we gaan op schoolreisje!!!
Op dinsdag 7 mei vertrekken we naar Dondertman in Holten. Dat is een kinderboerderij met
dieren en erg leuke speelplekken. We gaan ons daar goed vermaken!
We rekenen op mooi weer! Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen goed zijn ingesmeerd
met zonnebrandcrème en kleren dragen die vies mogen worden. Je hoeft deze dag geen
eten en drinken mee te nemen want wij zorgen voor alles!
We gaan dit jaar weer met de bus op schoolreisje!
Aangezien de bus niet voor school kan komen, verzamelen we om 8:30 uur bij sporthal de
Hooiberg. We vertrekken tussen 8:30 en 8:45 uur.
We komen rond 3 uur weer aan bij Sporthal de Hooiberg. Via Parro zullen we jullie op de
hoogte houden.
We hebben er heel veel zin in!
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen we het graag!
Anne-Clair (06-518746) Ingrid en Marijon.
WO project Sport & Ontspanning
Aanstaande woensdag start het nieuwe WO project “Sport en Ontspanning”. Normaal
gesproken is bij het starten van een nieuwe WO project het oude project afgesloten, maar in
de meeste bouwen zijn de kinderen nog heel enthousiast bezig met “Doos op zolder/Oorlog
en Vrede”. De beide thema’s gaan elkaar dus een beetje overlappen.
Om het nieuwe thema wel te openen spelen we op woensdag 8 mei van 11.30 tot 12.00 uur
oud Hollandse buitenspelletjes op het schoolplein; hinkelen, knikkeren, kaatsballen, etc.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te spelen. (Bij regen wordt het afgelast)
Marion op vrijdagen bij de Duckies
Vanaf deze week zal Marion, naast de vrijdagochtend, ook op vrijdagmiddag bij de Duckies in
de groep staan. Judith is doorgaans op de vrijdagen wel gewoon op school. Zij vervuld dan
andere taken.
Dorpswandeling WOII
Donderdagmiddag 9 mei, van 13.00 tot 15.00 uur, willen we met de midden- en bovenbouw
een wandeling door Olst maken langs allemaal plekken die ons hier herinneren aan
gebeurtenissen rondom WOII.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die een groepje zouden kunnen en willen
begeleiden. Je kunt je hiervoor opgeven bij Marjon, Judith of Nicole. We hebben nog
minimaal 3 ouders nodig om de activiteit door te laten gaan.
Alle midden-en bovenbouwers moeten deze middag hun fiets meenemen.
Ateliers Lesloolee’s
Volgende week dinsdagmiddag, 14 mei starten de ateliers in de onderbouw weer. Tot nu
toe hebben we te weinig aanmeldingen van een ouders die een atelier willen verzorgen.
Vind je het leuk om ons te helpen met de ateliers, dan kun je je tot en met donderdag 9 mei
opgeven bij Anne Clair of Ingrid. We helpen je graag met ideeën en/of voorbereidingen. Bij
te weinig aanmeldingen komt het atelier helaas te vervallen.
De ateliers zijn op dinsdagmiddag: 14 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni en 25 juni
Sportcarrousel voor midden- en bovenbouw
Dinsdagochtend 14 mei komt “De sportcarrousel, iedereen Actief” naar De Klimboom.
Een grote omgebouwde en opnieuw ingerichte bus met een sportief team en mensen met
een beperking. Zij zetten op het grasveld een carrousel uit met spullen/materialen om de
kinderen uit de midden- en bovenbouw te laten ervaren hoe het is om te sporten met een
beperking. Iedereen sport mee is het thema!
•

Trek deze dag sportkleren (voor buiten!) aan en neem je gebruikelijke eten en
drinken mee naar school.

De midden- en bovenbouwleerlingen van Dijkzicht sluiten deze ochtend gezellig bij ons aan.
’s Middags is er een gewoon lesprogramma. (Wie wil kan tussen de middag zijn/haar
gewone kleren weer aantrekken – meenemen in een tas)
Kennismakings- en informatieavond
Voor de vakantie hebben jullie allemaal een uitnodiging gekregen voor de kennismakings-,
en informatieavond op dinsdagavond 14 mei van 20.00 – 21.30 uur in het Holstohus.
Wij hopen jullie velen van jullie deze avond te mogen verwelkomen!
Verkeersexamen
4 april heeft de bovenbouw meegedaan aan het VVN theoretisch verkeersexamen. Het VVN
theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen,
voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van
veilig verkeersgedrag.
We zijn supertrots want al onze kinderen zijn geslaagd voor dit theoretische gedeelte!
Op woensdag 15 mei (op jaarkalender staat 8 mei!) volgt het VVN praktisch
Verkeersexamen. Tijdens dit praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de
theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. De kinderen fietsen deze ochtend,

samen met alle andere bovenbouwers uit Olst, een vaste route door het dorp. Langs de
route zitten vrijwilligers die het fietsgedrag van de kinderen beoordelen.
Voor het deelnemen aan het praktijkexamen worden de fietsen van de kinderen
gecontroleerd. Dit gebeurt op maandagmiddag 13 mei. Alle bovenbouwers moeten daarom
deze dag hun fiets meenemen naar school. De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen
te kunnen doen.
Een veilige fiets voldoet aan de volgende punten:
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed
werken. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele
reflectoren aan de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de
grond raken als je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open
kettingkast en draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de
broek niet tussen de ketting kan komen.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het
achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
Bij het examen is het niet verplicht dat je verlichting het doet, omdat het examen overdag
plaats vindt. We adviseren echter om ervoor te zorgen dat je fietsverlichting altijd goed
werkt, want bij een flinke regenbui kan het ook behoorlijk donker worden.
Voor meer informatie: https://examen.vvn.nl/fietscheck
Om je goed voor te kunnen bereiden op het praktijk examen hebben de kinderen voor de
vakantie de route die ze moeten gaan fietsen mee naar huis gekregen. Daar zat ook een
aanvulling bij:
Aan het begin en einde van het plateau voor de deur van sporthal de Hooiberg staat het
verkeersbord C01 is geplaatst (zie bijlage). Dit bord betekent dat het plateau in beide
richtingen gesloten verklaard is voor alle voertuigen. De kinderen mogen daar
dus NIET fietsen. De bedoeling is dat ze daar afstappen en over het plateau lopen!
•

Willen jullie deze route in ieder geval één keer met je kind fietsen.

Schoolfotograaf
Donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf op school. Vanaf 10.00 uur zal hij groeps-,
individuele en foto’s van broertjes en zusjes maken. Wil je ook graag een foto met broertjes
en zusjes die niet (meer) op De Klimboom zitten, dan kan dit om donderdag 16 mei om
12.15 uur. Je moet je hiervoor wel van te voren aanmelden. Dit kan tot en met maandag 13
mei bij Nicole (n.buist@de-mare.org). De fotograaf maakt hiervoor dan een planning. Zonder
opgave is een foto met broertjes en zusjes die niet (meer) op De Klimboom zitten helaas niet
mogelijk.
Avond 4 daagse
Dinsdag 21 Mei start de jaarlijkse Avondvierdaagse weer! Wie meeloopt heeft zich hiervoor
voor de vakantie opgegeven.
Dit moet je weten:
Data, tijden en afstanden
• De avondvierdaagse wordt gelopen op 21, 22, 23 en 24 Mei; tussen 18:00 en 20:00
uur
• Kinderen van de onderbouw die voor het eerst meelopen moeten een ouder of een
begeleider meenemen. Die kan dan helpen als de wandeling toch een beetje te
lang wordt.
Begeleiding vanuit school
• Leden van de avondvierdaagse werkgroep lopen mee op beide afstanden. Zij
hebben op deze avonden de leiding. Deze begeleiders zijn te herkennen aan het
Klimboom T-shirt.
• De stamgroepleiders lopen niet mee.
• Alle kinderen die zich via school aanmelden krijgen van school het Klimboom T-shirt
te leen. Vanwege herkenbaarheid en ook veiligheid draagt ieder kind dat met de
Klimboom meeloopt dit T-shirt.
o De Klimboomshirts moeten maandag 27 mei ongewassen ingeleverd
worden op school.
• Tijdens de vierdaagse is er elke avond een pauze. School zorgt voor drinken en iets
lekkers.
• Op laatste dag – altijd extra feestelijk - ontvang je van een van de begeleiders een
diploma en een medaille voor je prestatie!
Meer informatie
• De exacte starttijden voor de 5 en de 10 kilometer en ook de startplaatsen op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag krijgen jullie nog te horen als het bijna
zover is.
• Ongeveer een week voor de start krijgen alle deelnemers een brief met de laatste
informatie mee.
LET OP!!!
Als je je niet voor 18 april via school hebt ingeschreven kun je de inschrijving eventueel zelf
regelen, op de startavond bij de organisatie van de avondvierdaagse. Je bent als
ouder/leerling dan zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van de start- en finish kaart en
op de laatste avond voor de medaille.

En verder…gaan we er van uit dat jullie, als ouders/verzorgers, onderstaande regels goed
met jullie zoon/dochter bespreken:
• We lopen op de paden en halen niet in.
• We laten geen afval achter in de natuur.
• Je blijft bij de groep
• We luisteren naar de leider van de groep en de begeleiders van de avondvierdaagse.
Mocht je je, onverhoopt, niet aan de gemaakte afspraken houden, dan kun je volgende
avond(en) niet meer meelopen. Het moet voor iedereen een leuk en gezellig wandelfeest
zijn, ook voor de begeleiders!
Sportdag bovenbouw

Woensdag 22 mei is de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw. Samen met de leerlingen
van de A. Bosschool, de Holsthoek, Ter Stege, Willibrord, Dijkzicht, Aloysius en Prins Willem
Alexanderschool spelen we niet tegen, maar mét elkaar! De kinderen hebben voor de
vakantie hun voorkeur kunnen aangeven. Waar ze definitief zijn ingedeeld krijgen ze nog te
horen.
Er kon gekozen worden tussen
•
Handbal (handbalveld bij de tennisbaan)
•
Voetbal (hoofdveld voetbal)
•
Tennis (tennisbaan, achter de voetbalvelden)
•
Kickboksen (Achterzaal Hooiberg, via Zaal B lopen)
•
Honkbal (voetbalveld)
•
Badminton (Zaal B en C sporthal de Hooiberg)
•
Freerunning (Nieuwe zaal sporthal de Hooiberg)
•
Fitness ( Bovenzaal fitness)
•
Bootcamp (voor de kantine bij de voetbalvelden van Overwetering)
•
Basketbal (Zaal A Sporthal de Hooiberg)
•
Streetdance (Achterzaal Hooiberg, via Zaal A lopen)
Het programma van de dag is als volgt:
8.40 uur
Aanwezig zijn op het sportveld van Overwetering. Voor de kantine.
Je hoeft dus niet eerst op school te komen!
Nicole is op het sportveld aanwezig, meld je bij aankomst bij haar.
08.45 uur
Opening
09.00 uur
Ronde 1
10.00-10.15 uur
Doordraaien voor ronde 2
10.15-11.15 uur
Ronde 2
11.15-11.30 uur
Doordraaien voor ronde 3
11.30-12.30 uur
Ronde 3
12.40 uur
Verzamelen op het sportveld van Overwetering (voor de kantine) voor
de afsluiting en een traktatie.

Elke ronde duurt dus 1 uur. Er zijn geen pauzes, maar tussen de rondes is er wel gelegenheid
om wat te eten of te drinken. Neem je eigen brood, fruit en drinken mee in je sporttas.
Mocht het nodig zijn : de EHBO-post is in de Sporthal de Hooiberg.
Wat moet ik meenemen?
•
Sportkleding voor binnen (schoenen en kleding voor de sporthal)
•
Sportkleding voor buiten (andere schoenen dan voor binnen)
•
Handdoek
•
Iets te eten en voldoende te drinken.
•
Laat je dure spullen en geld maar thuis!!! (Heb je echt je kettinkjes, ringen en een
mobieltje nodig??? ). De kantine is ook niet open.
Wat mag niet?
•
Sportschoenen die je buiten hebt gedragen, mag je niet in de sporthal gebruiken
•
Niet fietsen op het sportpark
•
Geen afval laten slingeren, gooi het in de afvalbakken!!!
•
Zorg dat je niet te laat komt bij de volgende ronde
•
Je mag spullen niet vernielen, vies maken, enz. (zorg ervoor dat de kleedkamers
netjes blijven)
We hopen dat je een fijne en sportieve dag zult hebben !
Open podium

Op 12 juni is het open podium tijdens de viering. De kinderen kunnen zich hiervoor
inschrijven op de lijsten die in de gangen hangen of door het te melden bij je
stamgroepleider. In de week na de meivakantie (week van 3 juni) zijn de voorrondes in de
stamgroepen. Alleen acts die goed voorbereid zijn krijgen een plekje op het open podium
van 12 juni.
Nieuws van de kinderraad
Wellicht hebben jullie gemerkt dat het even stil is geweest vanuit de kinderraad. Achter de
schermen is echter hard gewerkt aan de plannen van een boomhut. De kinderraad heeft
samen met boswachter Matiska een buitenschouw gedaan, om te kijken waar we de
boomhut willen. Ook hebben we gebrainstormd over het ontwerp en over wat mag en wat is
mogelijk. Helaas is onze nieuwe boomhut niet mogelijk gebleken in de planning. Daarom
gaan we de bestaande wilgen-hut oppimpen tot een leuke “boomhut”.
Alle kinderen die dit niet willen missen: geef je op voor het boomhut-atelier! Martijn, de
vader van Vos, gaat op dinsdagen met de onderbouw aan de slag om de boomhut leuk in te
richten. We hopen dat er ook een ouder is, die op de vrijdagmiddagen met de middenbouw
een boomhut-atelier wil begeleiden. Bijvoorbeeld om de boomhut te verstevigen, of om de
tunnel te versterken.

Schoonmaakdag
De kinderraad vindt dat het fietsenhok te rommelig is om je fiets goed neer te zetten.
Daarom gaan we op 22 mei een opruimochtend organiseren. Dan nemen we meteen de
kattenpoep in de zandbak onder handen. Uiteraard schakelen we de hulptroep van de
kinderraad hiervoor in!
Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Dorpskrant
Elke maand proberen we een stukje te schrijven voor de dorpskrant van Boskamp. Hierbij
het stukje van afgelopen maand.
Terug in de tijd op De Klimboom
Op De Klimboom zijn wij gestart met het nieuwe schoolthema “Een doos op Zolder, Oorlog en
Vrede”. Een thema waarin de onderbouw terug gaat naar grootmoederstijd en de middenen bovenbouw zich gaan verdiepen in WOII.
We zijn het thema op woensdag 3 april gezamenlijk gestart met groep doorbroken
workshops. De kinderen konden kiezen uit verschillende activiteiten zoals het schrijven met
een kroontjespen, oud Hollandse spelletjes, handwerken, het maken van zwart-wit filmpjes of
een ouderwetse foto. De leerkrachten hadden zich voor deze gelegenheid gekleed zoals de
leerkrachten dat rond 1940 ook deden.
In school is een speciaal museum ingericht waar kinderen kennis kunnen maken met
ouderwetse gebruiksvoorwerpen zoals een kolenkit, een wringer, een melkbus, een wasbord,
guldens, strijkijzer zonder snoer, voedselbonnen, vooroorlogse radio en nog veel meer.
In de onderbouw is een thematafel ingericht over de “School van vroeger”. De kinderen zijn
terug in de tijd gegaan en leren hoe hun (overgroot)opa’s en oma’s vroeger naar school
gingen. Hoe leerden zij schrijven? Waar speelden zij mee? We weten nu bijvoorbeeld, dat
jongens en meisjes gescheiden van elkaar in de klas zaten en dat zij het ‘Aap noot Mies’

leerden schrijven met een kroontjespen. Ook hebben we spelletjes van vroeger gespeeld:
hoepelen, knikkeren, elastieken, sjoelen, ‘Mens erger je niet”, Meccano en nog veel meer.
De kinderen uit de midden- en bovenbouw zijn druk bezig met het maken van muurkranten
over verschillende onderwerpen binnen het thema WOII; het bombardement op Rotterdam,
WOII buiten Europa (Ned.-Indië, Pearl Harbor), het verzet, de geallieerden,
Engelandvaarders, WO I, kinderen in de oorlog, oorlogsmonumenten, Anne Frank, het
Achterhuis, de NSB, de slag bij Arnhem, Jodenvervolging, 4 & 5 mei en D-Day.
Na de meivakantie zal dit thema langzaam overgaan in het nieuwe schoolthema “Sport en
ontspanning. Deze dag luiden we in met ouderwetse spelletjes op het plein; hoepelen,
hinkelen, kaatsenballen, elastieken, knikkeren, etc.
Op dinsdag 14 mei zal de Sportcarrousel op school komen. Een grote omgebouwde en
opnieuw ingerichte bus met een sportief team en mensen met een lichamelijke beperking. Zij
zetten een carrousel uit met spullen/materialen om de kinderen uit groep 5 t/m 8 te laten
ervaren hoe het is om te sporten met een lichamelijke beperking. Iedereen sport mee is het
thema!
Op 22 mei doen de kinderen van de bovenbouw mee aan de sportdag bij Overwetering.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
5 mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 21 okt.
Ma 23 dec.
Ma 17 febr.
Vr 10 april
Ma 27 april
4-5-6 mei
Do 21 mei
Ma 1 juni
Ma 6 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Vr 25 okt.
Vr 3 jan.
Vr 21 febr.
Ma 13 april
Vr 1 mei

t/m

Vr 22 mei

t/m

Vr 14 aug.

Meespeelochtenden
Ook de aankomende periode staan er nog twee 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.
• Donderdag 23 mei 8:30-12:00 uur
• Vrijdag 14 juni 8:30-12:00 uur
Boomblaadje 10 ( juni)
Het volgende Boomblaadje verschijnt direct na de meivakantie. Mocht je een stukje hebben
voor in dit Boomblaadje dan kun je dat tot uiterlijk 2 juni, via de mail, aanleveren bij Nicole:
n.buist@de-mare.org.

