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Website – kerstfoto’s
Om de foto`s op de site te kunnen bekijken kunt u
voortaan weer op de gebruikelijke manier inloggen als
ouder. NIEUW op de site bij activiteiten, is een
overzicht van de facebook foto`s en meldingen. Leuk
om te volgen.

18 januari 2018

Dank….
Aan alle hulpouders en OR-leden voor de fantastische
hulp rond en tijdens het Kerstfeest.

Groep 8 aan de macht
Op vrijdag 26 januari zal groep 8 een bezoek brengen
aan het gemeentehuis van de gemeente Bronkhorst.
Het doel van dit bezoek is een bijdrage te leveren aan
burgerschapsvorming. Ze zullen die dag workshops
volgen met dit als thema.
In het voortraject is er door verkiezingen een 5-tal
kinderen gekozen die plaats gaan nemen in de
kinderraad. In de klas is er een raadsvoorstel bedacht,
dat te maken heeft met de leefbaarheid in de
gemeente en dit voorstel zal het 5-tal in een korte
presentatie aan de gehele raad laten zien. Wellicht dat
er een heus debat volgt!

Open lessen leerlingen groep 8
Voor leerlingen van groep 8 die het leuk vinden lessen
te volgen op het Ulenhofcollege, organiseren zij open
lessen. Op woensdag 21 februari, van 12:30 uur tot
14:15 uur, kunnen onze leerlingen daar terecht. Ze
moeten zichzelf dan wel inschrijven voor vrijdag 9
februari via openlessen@ulenhof.nl Dit o.v.v. voor- en
achternaam, telefoonnummer en plaats basisschool.

Luizencontrole
Vorige week was er weer de eerste controle van dit
kalenderjaar. Omdat er luizen aangetroffen zijn, is het
raadzaam hier thuis weer goed op te controleren.
Voorkomen is, zoals u weet, beter dan genezen.
Hoe te behandelen: heel veel kammen en de neten
tussen wijsvinger en duim uit het haar schuiven.
Behandelen met een speciale shampoo helpt daarnaast
ook.

Les GGD
Vandaag, donderdag 18 januari, heeft de GGD een
groepsles verzorgd over een gezonde leefstijl. Thema`s
die aan bod gekomen zijn o.a.; NIX onder de 18,
puberteit, sport en bewegen en natuurlijk sociale
media.
Weet u trouwens dat er een nieuwe hype is onder de
kinderen die Whatsapp gebruiken? Het is
tegenwoordig mogelijk een door jou verstuurd bericht
direct weer te verwijderen. De vervelende opmerking is
echter wel gemaakt, maar het bewijs is verdwenen.
Praat er eens over met uw kind. Er gebeurt meer dan u
denkt. Bekijk ook regelmatig het app.- gebruik op de
telefoon van uw kind.

Cito-toetsen
In deze maand worden weer bij alle kinderen de
halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen. De resultaten
daarvan vindt u in februari terug op het rapport en
worden met u besproken tijdens de
voortgangsgesprekken.

Andere tijden bieb
Wist u dat….?
-…..De bieb voorlopig alleen op woensdag open is en
dat boeken dus alleen op die dag geruild kunnen
worden. Het gaat om een voorlopige aanpassing.
-…..We heel blij zijn met de extra hulp, zoals het nu
geregeld is in de bieb!

Bezoek Burgemeester
Op vrijdagochtend 9 februari zal burgemeester
Besselink een bezoek brengen aan onze school. Dit als
een soort kennismaking. Gedurende anderhalf uur zal
ze in onze school te vinden zijn. Omdat we dan onze
meester(s) en juffen dag vieren, zal er genoeg te
beleven zijn!

Inschrijven op schoolgesprek.nl
De gesprekken over de resultaten en het rapport zullen
dinsdag 20 en donderdag 22 februari plaatsvinden.
Vanaf donderdag 1 februari zal de eerste inschrijving
starten (gezinnen met meer dan 2 kinderen). De
tweede mogelijkheid is maandag 5 februari en sluit op
maandag 12 februari. De definitieve planning is dan
zichtbaar vanaf zaterdag 17 februari. U krijgt hier nog
een mail over met een begeleidende brief.

Agenda
Weet u het nog?
Aan de voorzijde is de ingang van de groepen 5 t/m 8
en aan de zijkant de ingang van de groepen 1 t/m 4.
We zien steeds vaker dat de eerst deur gebruikt wordt
om naar binnen of buiten te gaan. We willen graag
zorgen voor spreiding en vragen u daarom hier weer op
te letten. Alvast dank!

Invalide parkeerplaats
De invalide parkeerplaats (bij het Dorpshuis) wordt,
vooral `s ochtends, geregeld in gebruik genomen door
validen. Let u erop dat dit officieel, zonder vergunning,
niet is toegestaan?

woensdag 24 januari

start
nationale
voorleesdagen (tot 3 feb.)

donderdag 25 januari

vergadering MR

donderdag 1 februari

Eerste inschrijf mogelijkheid
schoolgesprek.nl

maandag 5 februari

Tweede
mogelijkheid
schoolgesprek.nl

vrijdag 9 februari

meester(s) en juffen dag
(ochtend)

vrijdag 9 februari

burgemeester Besselink op
bezoek

inschrijf

vrijdag 9 februari

carnavalsfeest (middag)

ma 12 t/m 16 feb.

Voorjaarsvakantie

zaterdag 17 februari

definitieve planning
zichtbaar schoolgesprek.nl

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
donderdag 1 februari a.s.

Voor meer foto’s, kijk op www.deklimtorendrempt.nl

