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Violenverkoop

Verkeersexamen groep 8

Op vrijdag 9 maart was er weer de jaarlijkse
violenverkoop. Gelukkig was het droog en hebben we
m.b.v. veel enthousiaste ouders, kinderen en
teamleden en een actieve ouderraad (die alles
organiseerde) een prima dag beleefd. Dat heeft geleid
tot het prachtige bedrag van € 1800,- .
Alle helpers, vooral de ouderraad en natuurlijk ook alle
kopers: heel hartelijk bedankt. Met dit geld kunnen we
weer veel activiteiten voor onze kinderen organiseren.

Op donderdag 5 april is het theorie-examen verkeer
voor groep 8. In juni zal er dan het praktijkexamen zijn
waar we t.z.t. uw hulp nog voor in zullen roepen. We
wensen de kinderen van groep 8 alvast veel succes met
het theorie-examen!

Kaarten TorenTheater
Het jaarlijkse Torentheater komt er weer aan en wel op
donderdag 12 en vrijdag 13 april. Op beide avonden
starten we om 18:30 uur (zaal open om 18:00 uur) en
zal de avond duren tot ongeveer 20:30 uur. Net zoals
voorgaande jaren kunt u doorgeven naar welke avond
uw voorkeur uitgaat. De kaarten zijn alleen bedoeld
voor ouders en oudere broers en zussen die niet meer
op de Klimtoren zitten. Volgende week komt er een
brief mee met daar onderaan een strookje die u in kunt
vullen, afknippen en mee kunt geven aan uw kind. We
zullen dan een planning maken, waarin we proberen
rekening te houden met uw voorkeur. De voorstelling
wordt opgevoerd door de kinderen van groep 1 t/m 7.
Groep 8 wordt over beide avonden verdeeld voor
lotenverkoop, kaartjescontrole, uitdelen van het
programma, toneelknechten, enz.
Alle kinderen blijven tot aan het einde van de
voorstelling op school.

Voorbereiding op entreetoets
Om leerlingen enigszins voor te bereiden op de
vraagstelling van de entreetoets, hebben de leerlingen
van de leerkracht een link gekregen op hun weektaak.
Hiermee kunnen ze op de(onderstaande) sites
oefenen. Ook in de klas wordt hier aandacht aan
geschonken. We willen benadrukken dat het hier gaat
om het oefenen van de vraagstelling en niet om
kinderen de inhoud van de toets te leren. Mocht u er
thuis behoefte aan hebben dit eens met uw kind te
bekijken, zie hier de links:
www.leestrainer.nl (bekijk de gratis oefeningen)
en
www.kids4cito.nl
We wensen de leerlingen uit groep 7 alvast veel succes
met de entreetoets op 17, 18 en 19 april!

Centrale eindtoets groep 8
Bijna is het weer zo ver. Vanaf dinsdag 17 april gaat
groep 8 aan de slag met de centrale eindtoets. Ook dit
jaar zal dat de toets van het Cito zijn. Drie ochtenden
zal deze toets in beslag nemen, waarbij we ook de
onderdelen wereldoriëntatie af zullen nemen. Dit
laatste onderdeel is een keuze van de school zelf en is
dan ook niet verplicht. Omdat we graag willen weten
waar we staan op dit onderdeel hebben we hier
wederom voor gekozen. We wensen de kinderen van
groep 8 veel sterkte met deze toetsdagen, maar vooral
ook veel plezier!

Spreekuur Petra Keizer GGD
Op woensdag 28 maart is Petra Keizer er weer voor
een spreekuur. Heeft u specifieke vragen, kom gerust
langs!

Agenda

Maak kennis met coöperatieve spellen in de
bibliotheek
Op dinsdag 17 april organiseert Bibliotheek West
Achterhoek, i.s.m. met Earth Games, in haar vestiging
aan de IJsselkade 13 te Doetinchem een workshop
Kennismaking met coöperatieve spellen.
In coöperatieve spellen spelen kinderen niet tegen
elkaar maar mét elkaar. Samenwerking en het plezier
van samenspel staat centraal. Niemand valt af. De
spelers werken samen om een gezamenlijk doel te
bereiken. Niet van de ander winnen, maar
samenwerken en samen winnen! Coöperatieve spellen
hebben een positieve invloed op het gedrag, de
ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en op
de sfeer in het gezin of de groep. Kinderen leren
samenwerken, overleggen, samen oplossingen vinden,
delen, naar elkaar luisteren en creatief denken. In deze
workshop maak je kennis met een groot aantal
coöperatieve gezelschapsspellen en leer je hoe de
spellen te spelen en in te zetten zijn. De workshop is
gericht op ouders, leerkrachten, BSO's,
kindertherapeuten, etc.
De workshop wordt gegeven door Anne Mijke van
Harten van Earth Games (www.earthgames.nl). Anne
Mijke selecteert en ontwikkelt vernieuwende
spelmaterialen met een positieve invloed op de
ontwikkeling, het gedrag en het welbevinden van
kinderen en geeft workshops over coöperatief spel.
Voor het onderwijs ontwikkelde zij de doorlopende
leerlijn coöperatief spel. Hier wordt in de workshop
ook aandacht aan besteed.
De workshop start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00
uur) en kosten voor deelname bedragen € 15,00.
Inschrijven voor de workshop kan via
www.biebnieuws.nl.

woensdag 28 maart

spreekuur GGD

vrijdag 30 maart

Goede vrijdag. Kinderen zijn
vrij

maandag 2 april

2e Paasdag

dinsdag 3 april

IJs en IJkdag (studiedag)
alle kinderen vrij

donderdag 12 april

Torentheater aanvang 18:30
uur

vrijdag 13 april

Torentheater aanvang 18:30
uur

dinsdag 17 april
woensdag 18 april
donderdag 19 april

Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7

vrijdag 20 april

schoolvoetbaltoernooi /
Koningsspelen

Vrijdag 27 april

Koningsdag / start vakantie
Kinderen vrij

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op donderdag 12 april
En verder in de bijlage:
- bericht van de Jeugdvereniging
- bericht van de Sperwer

