Openbare school Olst – locatie De Klimboom
Dahliastraat 25 8121 DH Olst tel: 0570-561836

-

Agenda
Vieringen
Lief & leed
Gewijzigde schooltijden
Schoolkalender
Gebruik ingangen
Gym
Sport- en spelochtend 6 september
Gouden weken
Te laat komen
Stamgroepavond 11 september
Stamgroepouders gezocht
Overgangsgesprekken & (omgekeerde)
oudergesprekken
TSO
Krentenbaard
Kleutertafels

Agenda augustus & september
Week van 2 t/m 6 september
Vrijdag 6 september
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Maandag 16 september

Omgekeerde oudergesprekken + overgangsgesprekken
Sportochtend alle kinderen openbare school Olst
Studiedag – alle kinderen vrij!
Studiedag OB – kinderen groep 1 t/m 4 vrij
Stamgroepavond alle bouwen
9.15 – 10.45 uur meespeelochtend voor 3 jarigen

Vieringen september & oktober
Woensdag 4 september
Woensdag 11 september
Woensdag 18 september
Woensdag 25 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Woensdag 23 oktober
Woensdag 30 oktober

Viering + jarigen augustus
Viering
Geen viering
Viering + jarigen september
Viering
Viering; voorlezen
Viering verzorgd door de bovenbouw
Herfstvakantie
Viering + jarigen oktober

Lief & leed



Vos heeft een zusje gekregen! Ida! Gefeliciteerd! Heel veel geluk en plezier samen!
Er zijn een heel aantal nieuwe kinderen op De Klimboom gekomen. Voor de vakantie
waren Lieve en Julius al bij ons op school gekomen en nu mogen we ook
Daphne, Nicky, Dieke, Sam, Dieter, Robin en Mare verwelkomen. Fijn dat jullie er
zijn en we wensen jullie en jullie papa’s, mama’s en verzorgers, een hele fijn tijd toe
op De Klimboom.

Ook (juf) Clenda heten we van harte welkom. In het volgende Boomblaadje zal ze
zich verder aan jullie voorstellen.

Woensdags tot 12.30 uur
Denken jullie er aan dat we, met ingang van dit schooljaar, op woensdag een kwartiertje
langer doorgaan, tot 12.30 uur. Dit geldt voor alle kinderen!

Schoolkalender
De nieuwe schoolkalender met alle informatie incl. adressenlijst ligt bij de drukker en gaat z.s.m.
met de kinderen mee naar huis.

Gebruik ingangen
Ondanks dat de midden- en bovenbouw van lokaal gewisseld zijn, blijven de regels over het gebruik
van de ingangen hetzelfde. De kinderen uit de midden- en bovenbouw komen door de hoofdingang
(naast de koffiekamer) naar binnen. Om het in de gangen voor de jongste kinderen ook veilig te
houden is de kleuteringang alleen voor de kinderen van groep 1-2-3.
Breng je een jonger broertje of zusje naar school, dan kom je via de hoofdingang.

Gym
Op dinsdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 gymles van onze vakleerkracht Saron in de
Hooiberg. De kinderen gaan daar onder begeleiding met de fiets naar toe. Belangrijk dus om op
dinsdag met de fiets naar school te komen. Kinderen die geen fiets mee hebben of hun gymkleren
+ gymschoenen zijn vergeten mogen helaas niet mee gymmen. Achterop bij een klasgenootje,
lopend naar de Hooiberg of gymkleren lenen bij de Hooiberg doen we niet meer. Mocht dit
problemen opleveren, neem even contact op met de stamgroepleider, samen komen we er altijd
uit.
Gymtijden:
08.30-.09:45 - groep 3/4 – om 8.20 verzamelen bij de Hooiberg
10.00-11.40 - groep 5/6
13.30-15.00 - groep 7/8 – kinderen zelfstandig naar huis vanaf Hooiberg
(tijden zijn incl. pauzemoment)
Op donderdag is er een extra beweegmoment o.l.v. de stamgroepleider, buiten of bij slecht weer
in het speellokaal .

Sport/spelochtend 6 september
Vrijdagochtend 6 september komen alle kinderen van openbare school Olst + Dijkzicht samen voor
gezellige eerste kennismaking tijdens een sport/spelochtend. Voor groep 5 t/m 8 is er ’s middags
gewoon school.
Meer informatie hierover volgt.

Gouden weken - Kanjertraining
De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school!
De gouden weken van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar of op
het moment dat een school start met de Kanjertraining. De startweek bevat een aantal
basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt gelegd waarop kan
worden voortgebouwd.
Onderdelen van de startweek:
• Kennismakingsspellen
• Smiley-poster
• Petten
• Vertrouwensoefeningen
• Motor en benzinepomp
• Plagen, ruzie en pesten
• Klasafspraken
• Vragen stellen aan de leerkracht

• Oefening ‘Dit ben ik’
De onderdelen uit de startweek zullen verder in het jaar terugkomen in de speciaal daarvoor
ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden
op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’. Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer
verdieping komen op de verschillende onderdelen.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders
en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar
iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.
Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten,
directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan.
Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander
het niet slecht heeft bedoeld. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de
school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen
- oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of
onverschilligheid.

Te laat komen
Elke ochtend gaan om 8.20 uur de deuren open en om 8.30 uur starten de lessen.
Het kan natuurlijk een voorkomen dat je door onvoorziene omstandigheden een keertje te laat op
school komt. Je wacht dat even op de gang. Dit om de activiteit die in de groep plaatsvindt niet te
verstoren.
Om 8.40 uur komt de stamgroepleidster je dan ophalen en kun je de stamgroep in. Deze 10 minuten
moet je na schooltijd wel even inhalen. Dit geldt voor alle kinderen op school.
Mocht je, in korte tijd, meer dan drie keer achter elkaar te laat komen, dan krijg je een gesprek met
de stamgroepleidster en je ouders om te kijken hoe we je kunnen helpen voortaan wel op tijd te
komen.

Stamgroepavond
Woensdag 11 september is de jaarlijkse stamgroepavond. Zet de ze datum vast in je agenda. We
gaan er van uit dat jullie hierbij allemaal aanwezig zijn omdat we jullie deze avond veel informatie
geven over het komende schooljaar. Ook als je voorgaande jaren bent geweest is het van belang
aanwezig te zijn. Mocht je onverhoopt niet kunnen, wil je je dan afmelden bij de stamgroepleidster?

Stamgroepouders gezocht
Vind je het leuk om (weer) klassenouder te worden en ons op deze manier te ondersteunen met
praktische zaken, bijvoorbeeld het regelen ouders voor een uitje of helpen bij het organiseren van
feesten dan kun je je hiervoor opgeven bij de stamgroepleidster.

Overgangsgesprekken & (omgekeerde) oudergesprekken
De aankomende weken vinden de (omgekeerde) oudergesprekken en de overgangsgesprekken
plaats. De intekenlijsten hiervoor hangen op de prikborden bij de stamgroepen en kun je vinden in
de bijlage bij dit Boomblaadje.
Overgangsgesprek:
Is je kind van bouw gewisseld dan nodigen we je uit voor een overgangsgesprek. Dit geldt dus voor
kinderen in de huidige groepen 4, 5 en 7. Hierbij zijn de stamgroepleidster van vorig jaar en de
huidige stamgroepleidster(s) aanwezig. Dit zijn gesprekken zonder kinderen.
Omgekeerde oudergesprekken:
Blijft je kind in dezelfde bouw, maar wil je de stamgroepleidster wel even spreken, dan kun je je
inschrijven voor een omgekeerd oudergesprek. Tijdens dit gesprek geeft de ouder/verzorger de
gespreksonderwerpen aan.
Oudergesprek:
Het kan ook zijn dat de stamgroepleidster het fijn vindt om je even te spreken, dan krijg je via de
mail het verzoek je in te schrijven voor een (omgekeerd) oudergesprek.

Tussen schoolse opvang TSO
Met ingang van dit schooljaar gaan we, zoals jullie al weten, de samenwerking aan met de stichting
KOOS. Zij zullen op dinsdag en donderdag aanwezig zijn tijdens het overblijven. Dit schooljaar zullen
zij ter kennismaking al een aantal keren meedraaien.
De kosten voor het overblijven – per jaar, per kind:
- Groep 1 t/m 4 = € 65,00
- Groep 5 t/m 8 = € 87,50
De kosten voor groep 1 t/m 4 zijn lager omdat zij op vrijdagmiddag vrij zijn en dan dus niet
overblijven.
Net als voorgaande jaren is dit een verplichte bijdrage voor een ieder die overblijft. Deze bijdrages
dekken bijna de kosten van de TSO. Mochten er problemen zijn om dit te bedrag te betalen, dan
gaan we ervan uit dat u contact opneemt met Tessel Hofstede (moeder van Ting), penningmeester.
De ouders die onderdeel zijn van het TSO team blijven de maximale vrijwilligers vergoeding
ontvangen.
De coördinatie van de TSO ligt aankomend jaar in handen van Sonia Bjornsen (moeder Liam en
Marcus), en Linda van der Boon (moeder Pim en Yoni). Judith Boomsma legt haar coördinatietaken
voor de TSO neer. Wij bedanken haar voor haar jarenlange hulp en inzet voor de TSO!
Voor vragen, opmerkingen of aanmelden kun je Sonia en Linda benaderen.
• Om 12:00 uur is de TSO aanwezig in de groep en zij begeleiden het eten en drinken.
• Om 12:15 gaan de kinderen die klaar zijn naar buiten, wie nog niet klaar is gaat naar de onderbouw
om daar even verder te eten.

Krentebaard
Een van onze leerlingen heeft krentenbaard. Krentenbaard is een besmettelijke ontsteking van de
huid. Mensen krijgen het door een bacterie. Vooral kinderen krijgen krentenbaard. Het is daarom
goed om de symptomen bij je eigen kind goed in de gaten te houden. Mocht je kind ook last krijgen
van krentenbaard, wil je ons dit dan laten weten! Want als je kind er verder niet ziek van is mag
hij/zij gewoon naar school.
Wat zijn de klachten bij krentenbaard?
Mensen kunnen deze bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn.
De klachten kunnen zijn:
 Rode vlekjes of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en mond. Deze kunnen ook op andere
plaatsen op het lichaam komen.
 De bultjes worden blaasjes met vocht erin.
 Als de blaasjes open gaan worden het natte plekjes met gele korstjes. De plekken met
blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.
 De plekken kunnen pijn doen en jeuken.
Hoe kun je krentenbaard krijgen?
De bacterie zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine
druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.
Het vocht uit de blaasjes is erg besmettelijk. Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie op de
handen. Zo kun je op andere plekken op je lichaam krentenbaard krijgen.
Ook kan het op bijvoorbeeld speelgoed en andere spullen terechtkomen. Hierdoor kun je anderen
besmetten.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk:
 als de blaasjes droog zijn



2 dagen na het starten van een behandeling met tabletten of zalf. De arts schrijft hiervoor
het recept.
Wie kan krentenbaard krijgen?
Iedereen kan krentenbaard krijgen. Vooral jonge kinderen krijgen krentenbaard.
De kans op krentenbaard is groter wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld:
 een muggenbult
 eczeem
 waterpokken
 schaafwondjes
Wat kun je doen om krentenbaard te voorkomen?
 Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te raken. Was de handen als dat toch gebeurt. Is
er vocht uit de blaasjes op speelgoed of andere spullen gekomen? Maak het dan schoon.
 Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken.
 Bij hoesten of niezen: Gebruik een papieren zakdoek. Heb je geen papieren zakdoek bij de
hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog. Gebruik een zakdoek maar één keer. En gooi
die weg na gebruik. Was hierna je handen.
 Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of niest uit de buurt te blijven. Houd pasgeboren
baby's wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen.
 Was regelmatig de handen met water en zeep, zeker na hoesten, niezen en de neus snuiten.
Handen wassen doe je zo!
Is krentenbaard te behandelen?
Krentenbaard is goed te behandelen met medicijnen. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter
voorschrijft.
Heb je nog vragen?
Kijk op RIVM.nl / krentenbaard

Kleutertafels
Er zijn een aantal oude kleutertafels over. Ze staan bij de hoofdingang en mogen mee genomen
worden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

