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Afscheid groep 8
Volgende week dinsdag 4 juli is het afscheid van
groep 8. Na de lunch spelen zij hun musical voor
alle kinderen.
’s Avonds begint de voorstelling om 19.00 uur
voor ouders, broers en zussen en misschien opa
en/of oma. De musical duurt ongeveer 5 kwartier.
Daarna gaan de kinderen zich omkleden voor het
officiële deel van de avond en kunnen hun ouders
en broers/zussen een pauzedrankje nemen. Van
de andere bezoekers nemen we dan afscheid. We
sluiten de avond tussen 22.00 en 22.30 uur af.
U kunt de uitnodiging nog tegemoet zien.
De volgende ochtend wordt groep 8 om 9.00 uur
op school verwacht en gaan we samen opruimen.
Dan drinken we nog wat en begint hun vakantie
rond 10.30 uur.

28 juni 2017

Naar het Ulenhof College gaan:
 Floris Bilderbeek
 Sofie Ensink
 Lotte Evers
 Sem Feith
 Thorsten Leisink
 Milan Peters
 Yenthe van Schip
 Jesse Schlief
 Henk Velders
Alle vormen van Voortgezet Onderwijs zijn in deze
groep vertegenwoordigd. En we hopen dat jullie
allemaal de goede keuze hebben gemaakt, zodat
je na de zomervakantie met heel veel plezier naar
je nieuwe school zult gaan!

Waar gaan de kinderen naar toe?
Naar het AOC-Oost gaan:
 Kaylee van de Beek
 Nick van Beek
 Bauke Beekman
 Nisrin Bilal
 Mick Herberts
 Ninke Mulling
 Youri Nijen Twilhaar
 Jamie Scholman
Naar Het Rietveld Lyceum gaan:
 Esmee Baars
 Floor Bremer
 Caner Elbertsen
 Isa Hesse
 Nisa-Nur Ikiz
 Luna Leisink
 Maud Lusink
 Boitumelo Wenink
Naar het Rhedens Lyceum gaat:
 Dominique Boesveld

Afscheid juffen
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.
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.

Personele zaken

Bericht van de MR

 Ingrid Derksen zal minimaal de rest van
deze week afwezig zijn. Zij is vanochtend
geopereerd aan een nekhernia en dat is allemaal
goed gegaan. Hopelijk is ze weer hersteld met het
afscheid van groep 8 en de vertrekkende collega’s.
Ook vanaf deze plaats: veel sterkte!

Uitslag MR verkiezing

 De gesprekken voor het invullen van de
vacature voor een nieuwe directeur zijn afgelopen
week gevoerd. We hopen u voor de zomervakantie nog nader te kunnen informeren. In
ieder geval is er eind van de vakantie en in de
eerste week na de vakantie tijd gepland voor
overdracht en inwerken.

Welkom en tot ziens
We hebben sinds vorige week drie
nieuwe leerlingen op school:
de broertjes Al Ghzoul,
in groep 1 Ahmad
in groep 2 Abdul
in groep 4 Marwan
Zij komen via Deventer uit Syrië. Van harte
welkom bij ons op school. Jullie zijn al heel snel
aan het wennen!
We gaan komende week afscheid nemen
van de familie Mondeel,
uit groep 2 Bart
uit groep 4 Fenna
uit groep 6 Luuk
Zij wonen nu in Doesburg en gaan na de vakantie
naar de Horizon. Wij hopen dat jullie weer snel
nieuwe vrienden hebben! Veel succes en plezier
op je nieuwe school!
En we nemen afscheid van Frederique Boesveld
uit groep 5. Zij gaat na de vakantie naar De Rank
in Toldijk. Ook voor jou Frederique, veel succes en
plezier op je nieuwe school!

Onlangs heeft de MR u een mail gestuurd waarin
de kandidaten voor de MR zich aan u voor hebben
gesteld. U kon uw stem uitbrengen op één van de
twee kandidaten.
De stemming is inmiddels gesloten en de
uitgebrachte stemmen zijn geteld.
Ramon Kemperman kreeg van u de meeste
stemmen. Hij zal volgend schooljaar zitting nemen
in de MR.
We willen Monica Rijkaart ook hartelijk bedanken
voor haar aanmelding. Fijn om te zien dat ouders
betrokken zijn bij school.
En natuurlijk heel veel dank aan Carla Kranendonk
voor haar inzet in de afgelopen drie jaar! Fijn dat
je mee hebt willen denken!

Jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag vindt u als bijlage bij dit
KlimtorenNieuws
Edith Raven, secretaris MR

Bericht van de OR
Afscheid
Vorige week hebben we afscheid genomen van
Carmen Teunissen. Zij heeft zich jarenlang
enthousiast ingezet voor de school bij heel veel
activiteiten, waarvoor heel veel dank!

Nieuwe leden
De ouderraad is op zoek naar twee nieuwe leden,
een notulist en iemand die mee wil gaan lopen
met penningmeester Monique te Hennepe. Zij
stopt eind volgend schooljaar en dan zou het mooi
zijn als er een nieuwe penningmeester is
ingewerkt. Voor meer informatie en aanmelding
kunt u terecht bij voorzitter Patricia Hulsman en
penningmeester Monique te Hennepe.

Prikactie
Dank voor uw begrip en het geregel rond de
prikactie van afgelopen dinsdag. Wellicht hebt u
ook de petitie getekend: allemaal om het
onderwijs beter te maken, voor kinderen en
leerkrachten!
We blijven het volgen.

Dank je wel Carla en Carmen!

Afgelopen week
 Groep 7 en 8 op kamp
Waarschijnlijk hebt u al heel veel foto’s langs zien
komen op facebook. En op de website staan er
ook heel wat. Het was een geslaagd kamp met
heel veel zon en plezier!
Een paar kinderen van groep 7 hebben een
verslag gemaakt van het kamp. Dat leest u in de
bijlage die ze zelf hebben gelay-out.

 Waterpret
Met de kinderen van groep 1 t/m 6 hebben we
vorige week een leuke middag gehad onder de
sproeiers en met ander waterspelmateriaal.
Het was er heerlijk weer voor!

 Verkeersexamen en EHBO-examen
Groep 8 heeft vorige week vrijdagochtend het
praktisch verkeersexamen gedaan en iedereen is
geslaagd! Dank aan de ouders die op post hebben
gestaan.
Daarna deden de kinderen hun EHBO-examen en
ook daarvoor is iedereen geslaagd.
Heel veel dank aan Willy van Amerongen die de
groep heeft begeleid naar dit examen.

 Gastles Robbert Ensink
Vorige week heeft Robbert Ensink vertelt wat er
gedaan is met het geld dat we voor Ethiopië
hebben opgehaald. De kinderen vonden het
interessant en leuk om te horen!

Melding hoofdluis
Afgelopen week is er in de bovenbouw een
melding van hoofdluis geweest. Kijkt u nog eens
extra.
We zoeken nog 2 ouders die de luizenbrigade
willen komen versterken. Op de maandag na elke
vakantie bent u bezig van 8.30 tot ongeveer 10
uur. Wie wil de huidige groep helpen?

Agenda
donderdag 29 juni

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

zondag 2 juli

opbouwen in het
Dorpshuis voor de musical
Fijn dat ouders helpen!

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, ook de
nieuwe kinderen van
groep 1 zijn uitgenodigd

vrijdag 7 juli

laatste schooldag
afscheid van vertrekkende
juffen, vanaf 11.30 uur
koffie/thee en spelletjes
op het plein
om 12.30 uur begint de
vakantie!

zaterdag 8 juli

opruimen podium

Herhaling: kermiswagens
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

Herhaling: 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

Volgende week nog een kort
KlimtorenNieuws met laatste berichten

En verder:
Informatieavond fusie scholen VO
Doetinchem
Bij dit KlimtorenNieuws zit een bijlage van de
scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Doetinchem. De uitnodiging voor een
informatieavond is bedoeld voor de ouders van
de toekomstige groep 6-7-8.

-Vliegerfeest bij het Hessenhuus. Zie flyer die
de kinderen vandaag hebben meegekregen
-Dikke bandenrace in Hummelo. A.s. vrijdag de
envelop inleveren als je mee wilt doen!

