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Even voorstellen
Hallo! Ik ben Djanna Bakker, ik
ben 22 jaar en ik zal tot de
zomervakantie stage lopen in
groep 7 bij Kimberly Tieltjes. Ik
volg de opleiding
onderwijsassistent op het
Graafschap College in Doetinchem
en ik zit in mijn examen jaar. Ik zal
er de aankomende tijd op dinsdag
zijn om Kimberly te assisteren in
de klas. Dit zou zich eigenlijk
uitbreiden tot 5 dagen maar dit zullen er maximaal 2
worden.

Druiven

5 april 2018

Hulp gevraagd bij het
schoolvoetbaltoernooi……..
Op vrijdag 20 april is het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8.
We spelen met 11 teams mee en zouden heel graag
een aantal coaches willen op die dag. Het is van 8.30
tot ongeveer 12.30 uur. U kunt dan kiezen uit:
meisjesteams groep 5-6
jongensteams groep 5-6
meisjesteams groep 7-8
jongensteams groep 7-8
De leerlingen van de Bongerd worden
eenmalig bij onze school gevoegd. (jongens
groep 8) Dit i.v.m. het te kleine aantal
kinderen op de Bongerd!

Eerder dit schooljaar hebben we u geïnformeerd over
het gevaar van een hele druif voor een jong kind. Een
hele druif kan bij doorslikken zorgen voor verstikking.
We willen u wederom vragen hier goed op te letten en
de druiven in de lengte door te snijden.

Vindt u het leuk om een team te begeleiden op die
ochtend, laat het dan even weten en vermeld er bij
welk team u het liefste zou willen coachen.
info@deklimtorendrempt.nl of bij de eigen leerkracht.

TorenTheater, alles op een rij!

Koningspelen hulp gezocht

Het 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.
De door u wellicht gereserveerde kaarten, gaan na het
weekend met uw kind mee naar huis.
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.
De voorstelling wordt in zijn geheel op dvd gezet.
Mocht u een dvd willen reserveren, a €5,- dan kan dat
bij de moeder van Jayro en Kaylee Ouwerkerk:
bronkhorst73@gmail.com

Ook de groepen 1 t/m 4 zijn op zoek naar ouderhulp.
Vind u het leuk om op vrijdagochtend ons te helpen
met het begeleiden van een groepje kinderen tijdens
de Koningspelen? Graag doorgeven aan de leerkracht
van uw kind.

LET OP!: Op vrijdag starten we om 9:30 uur. Uw kind
kan natuurlijk wel op de gewone tijd naar school
komen. Wij zorgen dan voor een aangepast
programma.

Camouflagekleding groep 3 / 4 gezocht
De leerkrachten van groep 3 / 4 zijn op zoek naar
camouflagekleding. Mocht u kleding over hebben die
goed camoufleren, dan kunt u deze inleveren bij één
van de leerkrachten.

Vakantierooster 2018-2019



Hierbij alvast het vakantierooster voor het volgend
schooljaar. Let u op de data van de voorjaarsvakantie.
Die wijken af van het landelijk advies. Alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs in onze regio hebben de vakantie
gepland met de carnaval. De IJsselgraafscholen gaan
daarin mee.




Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag /
IJs en IJkdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

20 oktober t/m 28 oktober
22 december t/m 6 januari
2 maart t/m 10 maart
19 april
22 april
27 april t/m 12 mei
30 en 31 mei
10 juni
20 juli t/m 1 september

E-books zijn voordeliger dan het kopen van
boeken.
je kunt 3 weken over de boeken beschikken,
Wat ook zeer van belang is dat je kinderen die
moeite hebben met lezen aan het lezen kunt
krijgen.

Zie onderstaande link met daarin tips over het
begeleiden van kinderen bij het lezen.

https://wijzeroverdebasisschool.nl/hoe-alsouders-kind-begeleiden-goed-lerenlezen/#Leeskilometers%20maken

Agenda

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de
studiedagen vastgesteld en informeren we u daarover.

donderdag 12 april
vrijdag 13 april

van 18.30- ongeveer 20.30 u
TorenTheater

Lezen

vrijdag 20 april

Schoolvoetbaltoernooi en
Koningsspelen

Dat lezen belangrijk is, weten wij allemaal. Voorlezen is
belangrijk voor het leren praten, leren lezen, het
begrijpen van verhalen, het schrijven maar ook voor de
ontwikkeling van de fantasie.

dinsdag 17 april
woensdag 18 april
donderdag 19 april

Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7

vrijdag 27 april

Koningsdag. Start
meivakantie

maandag 14 mei

Weer naar school

Kinderen leren op verschillende manieren. Het ene
kind leert door te luisteren, het andere kind moet het
hebben van het zien en weer anderen moeten het
verhaal horen en zien om zich een voorstelling te
kunnen maken van het verhaal. Tegenwoordig is er in
bijna ieder huis een smartphone, een tablet, een
computer, een iPad of soms zelfs een e-reader te
vinden.
Kinderen komen hier dagelijks mee in aanraking en
doen graag een spelletje.
Hoe mooi is het dan om deze apparaten in te zetten
voor het (spelenderwijs) leren lezen.
Kinderen die moeite hebben met lezen krijg je hierdoor
makkelijker aan het lezen.
Je leert woorden die je niet kent en soms krijg je een
definitie van woorden te zien of te horen.
Squla is hier een goed voorbeeld van. (Is aan te passen
naar het niveau van uw kind.)
Via Storytel kun je onbeperkt boeken lezen maar ook
luisteren naar verhalen (e-reader).
Voordelen van digitaal lezen:
 E- books lenen kan via de online bibliotheek.
 Een smartSphone heeft u bijna altijd in uw
bezit,(inloggen kan dus altijd)

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op woensdag 26 april

