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Het nieuwe schooljaar
We zijn er uit voor het nieuwe schooljaar!
We mogen een nieuwe collega begroeten:
Kimberly Tieltjes. Zij werkt nu op de Bongerd en
komt in het nieuwe schooljaar op de Klimtoren
werken. Heel fijn dat zij ons team komt
versterken. De kinderen maken al kennis met
juf Kimberly op de doorschuifdag.
Van harte welkom op de Klimtoren!
Nu hebben we de puzzel van de groepenverdeling
rond kunnen maken.
Komend jaar gaan we als volgt werken:
groep

leerkrachten

dagen

groep 1-2

Gaike Heerens
Mia Wullink

ma-di-wo
do-vr

groep 3-4*

Anouk IJdel
Esther Hebing

ma-di-vr
wo-do

groep 5

Esmeralda Fischer
Debbie Visser

ma-di-do-vr
wo

groep 6

Nick Meenink

ma-di-wo-do-vr

groep 7

Kimberly Tieltjes
Natalie van Gestel

di-wo-do-vr
ma

groep 8

Eva Albers
Natalie van Gestel

ma-di-vr
wo-do

14 juni 2017

De kandidaten hebben een gesprek met een
bovenschoolse commissie, bestaande uit twee
directeuren van IJsselgraaf, college van Bestuur en
de personeelsfunctionaris. Daarna volgt een
gesprek met de schoolcommissie die bestaat uit
de MR-leden Anouk IJdel ( juf groep 3-4), Yvonne
Boluijt (ouder), Ingrid Derksen (IB-er ) en de
personeelsfunctionaris.
Zo gauw we meer weten, hoort u van ons.

Afscheid
Op vrijdag 7 juli gaan we afscheid nemen van
Jacqueline van den Boom, haar vervangster Fleur
van Neerden, Romy Haag, Edith Raven, Selma
Bultink en Thea Erkens. Romy heeft gisteren een
gesprek gehad op de Dorpsschool in Vorden en
gaat daar het komende schooljaar werken. Van
harte Romy, ook vanaf deze plek.
Op die laatste schooldag ruimen we tot de pauze
eerst samen op. Na de pauze hebben we een
spelletjescircuit in samenwerking met juf Marit
van Beweegwijs. We hebben een heleboel nieuw
spelmateriaal dat de kinderen vóór de
zomervakantie nog mogen uitproberen. Dat
hebben we kunnen aanschaffen met het geld van
de violenactie. Super!!
Iedereen, ouders en andere belangstellenden, mag
vanaf 11.30 uur komen kijken naar de spelletjes.
Dan staat de koffie klaar en hebt u de gelegenheid
om de vertrekkende teamleden gedag te zeggen.

*groep 3-4 heeft op 2 ochtenden ondersteuning van
Esther Hebing en op 2 ochtenden van Debbie Visser.
Eind januari bekijken we in welke groep(en) deze extra
inzet dan wenselijk is.
Daarnaast is Ingrid Derksen drie dagen op school als
intern begeleider. Welke dagen dat zijn, hangt af van
de werkdagen van de nieuwe directeur.

De sollicitatietermijn voor die functie is afgelopen
zondag gesloten. De gesprekken zijn op
donderdag 22 juni.
‘Dag Klimtoren!’

De afgelopen week……..
Meer foto’s vindt u op de website.
Maandagavond en dinsdag was de website even
niet bereikbaar. Nu is het weer in orde!

Sportdag groep 3-4-5

Hartelijk dank aan de ouders die met de
sportdagen hebben geholpen!!!
Schoolreis groep 1-2

Bericht voor groep 1-2
Op maandag 19 juni begint in groep 1-2 het
nieuwe thema. Daarvoor hebben de kinderen een
knuffel van een dier uit de dierentuin nodig en
een doos waar het dier in past.

Groep 7 en 8 op kamp

Maandopening groep 8, de laatste!

A.s. maandag vertrekken de kinderen van groep 7
en 8 op kamp naar Hellendoorn. Ze hebben alle
informatie in een brief gehad.
Het vertrek is om 8.45 uur en we zwaaien
natuurlijk even uit. Ze komen woensdagmiddag
tegen 17.00 uur weer terug. Veel plezier!!
Op donderdag zijn beide groepen vrij.

Open muziekles in groep 4
De ouders van de kinderen van groep 4 kunnen
a.s. maandagochtend om 8.30 uur de muziekles
bijwonen. Zij hebben daar al een mail over gehad.
We gaan tussendoor groep 7 en 8 uitzwaaien.

Bericht van de MR

Sportdag groep 6-7-8

Na de oproep in het vorige KlimtorenNieuws heeft
een aantal ouders zich kandidaat gesteld voor de
medezeggenschapsraad. Heel fijn! Dat betekent
dat er verkiezingen worden gehouden. U krijgt
komende week een brief met de verdere
procedure.

Voortgangsgesprekken

Kermiswagens

Bijgaand vindt u het rooster van de
voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 6.
Als u uw voorkeur hebt doorgegeven, hebben we
dat zo ingepland.

Natuurlijk wil groep 1-2-3 dit jaar weer meedoen
met de kermisoptocht. Wie van u wil helpen met
het bouwen/aankleden van de wagens?
U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de
ouderraad Patricia Hulsman:
patriciahulsman@hotmail.com of 06-46050067

Vakantierooster 2017-2018
In maart heeft het vakantierooster al in het
KlimtorenNieuws gestaan. Daar zijn nog twee
dagen aan toegevoegd, namelijk vrijdag 22
december en vrijdag 30 maart.
En nu kunnen we ook de studiedagen erbij geven.
Het volledige rooster is als volgt:
vakantie/
vrije dag
herfstvakantie

data

kerstvakantie

22 december t/m 5 januari

voorjaarsvakantie

12 februari t/m 16 februari

paasweekend

30 maart t/m 3 april

meivakantie

pinksterweekend

27 april t/m 11 mei
(incl. koningsdag en
hemelvaart)
21 mei

zomervakantie

16 juli t/m 24 augustus

studiedagen

20 september
20 november
7 juni

16 oktober t/m 20 oktober

Schoolbibliotheek




De kinderen van groep 8 moeten op
vrijdag 30 juni hun bibliotheekboeken
inleveren
Voor de andere kinderen is op woensdag
5 juli de laatste uitleenmogelijkheid voor
de zomervakantie
Morgen krijgen de kinderen een kaart
mee met informatie over de vakantieBiebapp. Met deze app is een groot aantal
e-books voor kinderen en volwassenen te
downloaden t/m 31 augustus.

Ook in de vakantie is lezen leuk en
belangrijk!

U kunt het ook altijd op de website terug vinden.

Alvast twee belangrijke data om in uw agenda
te zetten:
-

-

Informatieavond voor alle ouders in alle
groepen op dinsdag 12 september om
19.00 uur
Kerstfeest voor ouders én kinderen op
maandag 18 december vanaf 17.00 uur

Bericht van de GMR
Het jaarverslag van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Stichting IJsselgraaf
vindt u op de website: www.ijsselgraaf.nl

Heel veel dank aan Carole en de andere
biebmoeders voor hun werk in het afgelopen
jaar!! Dankzij jullie loopt het geweldig!

Agenda
woensdag 14 juni

vergadering van de OR
vergadering van de MR

maandag 19 juni

open muziekles groep 4

maandag 19 juni
t/m
woensdag 21 juni

kamp groep 7 en 8

donderdag 22 juni

groep 7 en 8 vrij

vrijdag 23 juni

groep 8 praktisch
verkeersexamen en het
EHBO-examen

maandag 26 juni

rapport mee

maandag 26 juni

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

donderdag 29 juni

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

zondag 2 juli

opbouwen in het
Dorpshuis voor de musical

maandag 3 juli

19.00 uur doorloop van de
musical

dinsdag 4 juli

musical voor groep 1-7
19.00 uur musical en
afscheid van groep 8

woensdag 5 juli

groep 8 opruimen, om
10.30 uur begint hun
zomervakantie

donderdag 6 juli

doorschuifdag

vrijdag 7 juli

laatste schooldag
afscheid van vertrekkende
juffen, vanaf 11.30 uur
koffie/thee.
om 12.30 uur begint de
vakantie

Het volgende KlimtorenNieuws
komt uit op woensdag 28 juni

.

We zoeken nog ouders van groep 8
(of andere liefhebbers)
die op zondagmorgen
of zondagmiddag 2 juli
willen helpen met het opbouwen
van het podium
of op zaterdagmorgen 8 juli willen
helpen met opruimen.

Graag een mail naar
eva@deklimtorendrempt.nl

Bertram Larink kan het niet alleen!

