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TorenTheater
We hopen dat u ook genoten heeft van het
TorenTheater, de kinderen en wij in ieder geval
wel. Het is altijd heel veel werk en heel spannend,
maar als het dan zover is, genieten we er allemaal
van. Er zijn heel veel ouders die hebben geholpen
met bijvoorbeeld de verloting, het opbouwen en
afbreken van het podium, met de kleding enz.
Geweldig! Toch willen we graag één iemand
nogmaals bedanken en dat is Bertram Larink. Wat
een werk heeft hij verzet! Heel hartelijk dank en in
de toekomst willen we weer graag gebruik maken
van je enthousiasme!
Ook onderstaande sponsors bedankt voor jullie
bijdrage:
Aviko
Rootz hair and care by gj's
Dropshuis
Carolien schoonheidssalon
Ijsselhoeve
Bloemendaal
Lila Hairdesign Kerkplein
Peters olie
Etos
Worstepinne
Slaapspecialist
Pannenkoekenbakker
Hendrix ijssalen
Starink
Spar
Bakker Sonja
Keetje Knus
Lekkers en zo
Bakker Ebbers
Coop
Horstink fruit
Dineke
Ijsboerderij de Steenoven
Viswinkel
Hoogenveen bloemen
Arte Decoritiva
Delicatessa
Garvo
Alberdeco
Arnhem Evenementenlocaties

Kunstburg
Jumbo
Dekamarkt
Cycleservice
Esso
Fiskars
Westhof koffie / Coffee Fresh
Stijl iconen

Verkeersexamen

Kamp groep 5-6

Eerder deze maand hebben de kinderen van
groep 8 meegedaan aan het landelijk
verkeersexamen. Iedereen is voor dit theoretische
deel geslaagd.
Van harte gefeliciteerd!
Het praktijkgedeelte is op vrijdag 29 juni. Een paar
weken van te voren krijgen de kinderen de route
van het examen mee, zodat u een keer kunt
oefenen met uw kind.
Op die ochtend (tot ongeveer 11 uur) hebben we
3 ouders nodig die op post willen staan tijdens het
examen. Mocht u nu al weten dat u dat wilt doen,
laat het dan even weten via:
eva@deklimtorendrempt.nl
natalie@deklimtorendrempt.nl
Alvast dank!

Op donderdag en vrijdag 21 en 22 juni gaan de
groepen 5 en 6 op kamp. Ook dit jaar gaat de reis
naar de Tutenburg te Giesbeek. Omdat we op de
fiets hier naartoe gaan, vragen we hulp om ons
met deze tocht te begeleiden.

Ouderhulp sportdag 12 en 13 juni

Veel lokale banken van de Rabobank organiseren
sinds 2005 ieder jaar voor de leerlingen van groep
8 een BankBattle. Dit is een quiz waarbij, door
middel van het internet, antwoord op bepaalde
vragen/opdrachten gegeven moet worden. Aan
het einde van het afronden van alle
vragen/opdrachten moet de kluis nog worden
gekraakt. Daarna kan pas de eindopdracht worden
gemaakt. Wie het snelst de eindopdracht heeft
afgerond, heeft gewonnen. Tijdens deze
'wedstrijd' moeten leerlingen goed met elkaar
samenwerken. Een bepaalde tactiek en strategie
is hierbij erg handig.
Groep 8 zal op woensdag 16 mei meedoen aan
deze quiz. Veel succes allemaal!!

Het lijkt nog ver weg, maar toch vragen we nu al
uw hulp voor de sportdag van 12 en 13 juni. Op 12
juni is eerst de bovenbouw aan de beurt en een
dag later op 13 juni de onderbouw. Denkt u iets
voor ons te kunnen betekenen die dag wilt u dat
alvast doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Schoolreisje groep 1-2
De maand mei breekt weer aan. Traditioneel de
maand van de uitstapjes op veel basisscholen.
Ook groep 1-2 gaat dan op stap. Op dinsdag 15
mei gaan de kinderen een heerlijke dag beleven in
het Avonturenpark Sevink te Winterswijk. We
vertrekken die dag om 9:00 uur. Uw kind mag op
de normale tijd naar school komen, maar moet er
in ieder geval uiterlijk om 8:45 uur zijn. Rond 14
uur is het vertrek naar school, waar we rond 15
uur zullen aankomen. Voor eten en drinken wordt
gezorgd.

Schoolreis groep 3-4
Op donderdag 24 mei gaat ook groep 3-4 op
schoolreis. Die dag is het vertrek om 9:00 uur
en gaat de reis naar de Waarbeek te Hengelo. Uw
kind mag op de normale tijd op school komen,
maar moet er in ieder geval uiterlijk om 8:45 uur
zijn. De verwachte thuiskomst is rond 16:00 uur.
Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Kamp groep 7-8
De groepen 7 en 8 gaan dit jaar weer naar
Ameland. Het vertrek is op dinsdag 19 juni om
ongeveer 8:30 uur. De kinderen verblijven op de
Kiewiet`s Hoeve in Nes. De thuiskomst wordt
verwacht op vrijdag 22 juni rond 15:45 uur.

Rabobank battle groep 8

Avondvierdaagse
Op maandag 28 mei zal de jaarlijkse
avondvierdaagse weer plaatsvinden. Met de
woensdagavond als reserve avond wordt er 4
avonden gewandeld. Kinderen kunnen zich
inschrijven via het gisteren meegegeven
inschrijfformulier. Voor de zekerheid is deze ook
toegevoegd als bijlage. De afstanden zijn ook dit
jaar weer 2,5, 5 en 10 km. Mocht u tevens als hulp
willen meelopen, kunt u dat ook aangeven op het
formulier.

De aarde als Planeet
Na de meivakantie zal er in de groepen 5 t/m 8
aan het thema de aarde als planeet gewerkt
worden. Dit komt voort uit de methode natuur en
techniek (Argus Clou).
Als afsluiting van dit thema zal er een kijkmiddag
zijn op donderdag 31 mei om 13:30 uur. Hierbij
nodigen wij u alvast van harte uit.

Agenda
Vrijdag 27 april

Koningsdag vrij

maandag 30 april
t/m
vrijdag 11 mei

meivakantie

maandag 14 mei

weer naar school

ma/vr 28 mei – 1 juni

Avondvierdaagse

donderdag 31 mei

Kijkmiddag De aarde als
Planeet

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op donderdag 17 mei
-Bijlage aanmeldformulier vierdaagse 2018

