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Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober is de `Gruwelijke enge’
opening van de Kinderboekenweek geweest. `s
ochtends bij binnenkomst liepen er al twee griezelige
figuren rond in school en later werd in de grote hal het
officiële startsein gegeven met het luisteren naar
verhalen, voorgelezen door verschillende leerkrachten.

Anderhalve week hebben we gewerkt aan het thema,
Er was een voorleeswedstrijd, er is geknutseld en
kinderen hebben kunnen lezen in de spannende
leeshoek op het leerplein. Op donderdag 12 oktober is
de boekenmarkt geweest en op vrijdag 13 oktober
sluiten we de Kinderboekenweek af met de uitreiking
van de griffels en penselen en het openpodium.
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In het kader van de Kinderboekenweek, met als thema
‘Gruwelijk Eng’, organiseert Bibliotheek West
Achterhoek een aantal ‘Gruwelijk Enge’ activiteiten.
Op donderdag 12 oktober organiseert The Read Shop
Zelhem samen met EHBO-vereniging Doetinchem een
gratis interactieve EHBO-inloop geïnspireerd op het
boek ‘Spuitende slagaders en overstromende oceanen’.
Op deze dag kunnen kinderen deze workshop tussen
14.30 en 16.30 uur bezoeken in de bibliotheek in
Zelhem. In Hengelo (12 oktober, 15.30 uur) wordt de
voorstelling ‘De draak in de put’ vertoont. Deze
voorstelling, door Ron Vernout muzikale vertellingen
en meer, gaat over een boze draak die in een diepe put
woont. Iedereen is bang voor hem. Behalve Jacob. Hij
gaat gewoon naar de draak toe en praat vriendelijk
tegen hem. De draak vindt dit zo fijn, dat hij Jacob een
heel bijzonder cadeau geeft….. De voorstelling is
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en is geheel gratis.
Kom tijdens de Kinderboekenweek naar de bibliotheek,
als je tenminste durft!

Ouderhulp handvaardigheid
Op vrijdagmiddag is er voor groep 5 t/m 8 altijd een
handvaardigheid circuit. Tijdens deze middag wordt er
d.m.v. een roulatiesysteem gewerkt aan verschillende
opdrachten. Omdat vele handen nou eenmaal licht
werk maken, zijn we op zoek naar handige ouders die
ons willen helpen. Heeft u zin en tijd? Geef u op bij de
leerkracht van uw kind.

Oproep!!
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je
leuk om met hen mee te denken over allerlei
praktische zaken op de Klimtoren? Meld je dan aan!
Graag je reactie naar: Patricia Hulsman, e-mailadres
patriciahulsman@hotmail.com

De gouden Klimtorengriffel en –penseel. Voor wie zijn
ze dit jaar?

Squla

Even voorstellen

Onlangs heeft u een folder gekregen van Squla. In deze
folder stond een kortingscode van €10,- op een
jaarlidmaatschap. Mocht u hier nog gebruik van willen
maken gebruik dan deze code: DE5241

Mijn naam is Noortje Luimes en ik kom uit Doesburg. Ik
ben 19 jaar en studeer op Iselinge Hogeschool in
Doetinchem. Vroeger heb ik altijd geturnd en
gezwommen en momenteel doe ik aan volleybal. Ik
hou erg van gezelligheid en lekker kletsen! Ik zit nu in
het eerste jaar en heb het erg naar mijn zin. Bij mijn
opleiding leer ik om voor de klas te staan en daarbij
hoort natuurlijk een stage. In het eerste jaar wordt de
stageplek toegewezen. Je loopt twee keer een half jaar
stage, dus zit in een jaar op twee verschillende scholen.
Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin met deze
gezellige
groep 8. We gaan er met zijn allen een leuk halfjaar van
maken!

Even voorstellen
Mijn naam is Marije Smeets. Ik loop stage op de
Klimtoren van 7 september 2017 tot 2 februari 2018 in
groep ½. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent aan
het Graafschap College in Doetinchem en zit nu in mijn
examenjaar. Als onderwijsassistent heb je een aantal
taken in de klas en buiten de klas. Je ondersteunt de
leraar tijdens de lessen en begeleidt individuele
leerlingen of kleine groepen leerlingen die met een
bepaald vak, bijvoorbeeld rekenen, moeite hebben. In
de klas ben je vooral bezig met het beantwoorden van
vragen van de leerlingen. Bij het begeleiden van
leerlingen help ik met bijvoorbeeld het aan- en
uittrekken van de kleren bij de kleuters voor
bijvoorbeeld gym. Je corrigeert gedrag en houdt
toezicht tijdens de pauzes.
Buiten de lessen om is een onderwijsassistent bezig
met het opruimen en voorbereiden van lessen en klaar
zetten van benodigdheden. Je maakt lesmateriaal
gereed voor de lessen en je zet materialen klaar. Na
schooltijd is een onderwijsassistent vaak ook bezig met
het nakijken van schriften en toetsen.
Overige werkzaamheden zijn onder andere
verzorgen van de administratie (bijvoorbeeld
invoeren van cijfers en kopieerwerk), het verlenen
eenvoudige medische handelingen, assisteren
uitstapjes en het helpen bij ouderavonden.
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Hopelijk heeft u een beeld van
onderwijsassistent doet, en wie ik ben.
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Ouder enquête schoolreis / kamp
Voor de zomervakantie heeft de OR een enquête
uitgedaan naar u als ouder. De uitslag van deze
enquête vertelt het volgende:
Voor optie 1: ieder jaar kamp/schoolreis, mogelijk
kostenverhogend waren 43 reacties.
Voor optie 2: ene jaar kamp, andere jaar een
schoolfeest waren 5 reacties
Voor optie 3: ene jaar kamp, andere jaar iets anders,
waren 6 reacties.
In totaal dus 54 reacties van 104 families. Dus ongeveer
60 %. Er zijn namelijk een paar nieuwe
kinderen die nog geen reactie hebben gegeven maar
die wel meetellen in de 104 families.
De reacties zijn divers, maar de OR gaat er mee aan de
slag. Binnenkort volgt er een brief vanuit de OR, waarin
u meegenomen wordt in het proces.

De kindermonitor is gestart!
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar
de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en
12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen,
slapen en media gebruik. We vragen alle ouders met
kinderen in die leeftijd om een onlinevragenlijst in te
vullen. Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat:
• Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw
mening telt!
• De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD,
gemeenten en jeugd(gezondheids)organisaties. Zij
kunnen hun plannen en activiteiten hiermee goed laten
aansluiten bij de wensen van ouders. Klik op

www.kindermonitornog.nl om de vragenlijst in te
vullen. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn
niet terug te leiden naar u of uw kind.
(Zie ook bijlage bij deze nieuwsbrief)
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Inloop voor ouders
Vorige week hebben ongeveer 60 ouders gebruik
gemaakt van de inlooplessen, verdeeld over twee
ochtenden. Leuk om te horen dat u het interessant
vindt om even mee te kijken in de klas. In maart is de
volgende mogelijkheid. U krijgt daar van ons nog
bericht over.

Impressie boekenmarkt

Luizencontrole
Maandag na de vakantie worden de kinderen weer op
hoofdluis gecontroleerd. Alle groepen komen dan aan
bod. Het is een grote klus die graag gedeeld wordt met
andere ouders. Wilt u ons helpen? Geef het door.

Agenda
16 t/m 20 oktober

herfstvakantie

maandag 16 oktober

voorinschrijving
schoolgesprek.nl

vrijdag 20 oktober

start tweede inschrijving
schoolgesprek.nl

maandag 23 oktober

hoofdluiscontrole
bovenbouw

maandag 30 oktober

sluiting inschrijving
schoolgesprek.nl

vrijdag 3 november

planning schoolgesprek
online

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
donderdag 2 november
En verder in de bijlagen:
zaterdag 28 oktober
Meer foto`s binnenkort op de site.

Gelderse Museumdag
Deze wordt gehouden op de laatste zaterdag van de
herfstvakantie: 21 oktober. Bezoek eens een museum.
Op www.geldersemuseumdag.nl leest u er meer over.

Halloween Jeugdvereniging
Enquête GGD

Fijne Herfstvakantie!

