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Afscheid juf Mia
Beste ouders en verzorgers,
Aan het eind van het schooljaar ga ik ‘de
Klimtoren’ verlaten. Na 17 jaar in Drempt te
hebben gewerkt is het tijd om van andere dingen
te genieten. Ik ben ooit gestart als juf in
Denekamp, maar na de geboorte van onze 2
kinderen ben ik er een poos uit geweest, zoals dat
in die jaren gebruikelijk was. Het onderwijs begon
toch weer te kriebelen. Na een uitstapje van 8 jaar
als leidster op een peuterspeelzaal in Zutphen ben
ik in september 2001 in Drempt op de Gildeschool
terecht gekomen. Ik heb altijd met veel plezier
voor de kleutergroep gestaan. Ik kan terugkijken
op een fijne samenwerking met collega’s en
ouders. Ondanks dat er nog genoeg plannen zijn
om de vrije tijd in te vullen, zal ik straks het werk
vast nog wel missen!
Met vriendelijke groet,
Mia Wullink
Op donderdag 5 juli zal er op een gepaste wijze
afscheid genomen worden van juf Mia. Hier wordt
u later nog over geïnformeerd.

Hulp bij de sportdagen
Op dinsdag 12 juni hebben de kinderen van groep
6-7-8 de sportdag. En op woensdag 13 juni
hebben de kinderen van groep 3-4-5 hun
sportochtend.
Tot nu toe hebben we nog niet veel aanmeldingen
voor hulp.
Wilt u nog eens kijken of u kunt op een van de
data.
Graag even een mailtje naar
info@deklimtorendrempt.nl of opgeven bij de
leerkrachten.

Groepenverdeling komend schooljaar
Na vijf jaar vanuit het ministerie een extra
vergoeding gekregen te hebben, vanwege de
fusie, is dat komend schooljaar niet meer het
geval. Daarnaast is er de regionale krimp en een
grote groep 8 die van school gaat, wat maakt dat
er minder leerkrachten op de Klimtoren
werkzaam zullen zijn komend schooljaar.
Gelukkig is er binnen IJsselgraaf voor iedereen
met een vaste aanstelling weer een baan. Vlak
voor de vakantie zijn de vacatures op de
verschillende scholen bekend gemaakt en heeft
iedereen de mogelijkheid gehad om daar op te
reageren. Binnenkort zijn de eerste gesprekken
met de kandidaten en de verwachting is dat er
begin juni duidelijkheid is. Daarna gaan we op
onze school puzzelen met de groepsindeling en de
leerkrachten. Het duurt allemaal nog even, maar
zo gauw we meer duidelijkheid hebben, hoort u
natuurlijk meer van ons.

Hoofdluis
Bij de controle van afgelopen maandag waren er
geen kinderen met hoofdluis. Dit is natuurlijk
mooi, maar blijf thuis alert!! Mocht u luizen of
neten aantreffen, laat het ons weten.

gemaakt met de basisbeginselen van het
hardlopen.

DOET UW KIND OOK
MEE?

De Aviko Jeugdloop wordt gelopen in
verschillende leeftijdscategorieën:
•

12.30 uur start van de Jeugdloop 4 t/m 5
jaar ca 500 meter (coaches lopen mee,
maar ook ouders mogen mee!)

•

12.40 uur start van de Jeugdloop 6 t/m 7
jaar 1 km (coaches lopen mee, maar ook
ouders mogen mee!)

•

12.50 uur start van de Jeugdloop 8 t/m 9
jaar 1 km (coaches lopen mee!)

•

13.00 uur start van de Jeugdloop 10 t/m
11 jaar 1 km (coaches lopen mee!)

ZONDAG 10 JUNI: AVIKO
Jeugdloop

Op zondag 10 juni a.s. vindt in Hoog-Keppel de
11e editie van de Keppelrun plaats. Alle kinderen
van onze basisschool worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan de Aviko
Jeugdloop. Echt leuk!!! Samen met klasgenootjes
of vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes
aan de start en proberen een snelle tijd neer te
zetten!

Voor iedere deelnemer ligt een mooie medaille
klaar en bij alle afstanden is voor zowel de snelste
drie jongens als meisjes een beker beschikbaar.
De allerjongsten strijden bovendien om de
Kabouterbulttrofee. De prijsuitreiking vindt na
afloop plaats in de sporthal. Maar deelnemen is
natuurlijk veel belangrijker!! Onder de kinderen,
die op dat moment aanwezig zijn, worden daarom
ook twee fietsen verloot.
De kinderen worden zowel vóór, tijdens als na de
Keppelrun begeleid door diverse ‘Keppelcoaches’.
En ook voor aanmoediging van de kinderen zijn
familie, vrienden en buren van harte welkom.

De Keppelrun heeft bewegen voor gezondheid,
sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel
staan. Vanuit de school sluiten wij ons daar graag
bij aan en wij vinden het fantastisch als veel
kinderen van onze school zouden deelnemen! Alle
kinderen van de basisscholen uit Drempt,
Hummelo, Keppel en Steenderen ontvangen deze
speciale uitnodiging.
Ter voorbereiding wordt voor onze leerlingen op
school een gratis loopclinic georganiseerd. Deze
vindt plaats tijdens de gymles op dinsdag 22 mei
a.s. en gegeven door erkende professionals (de
kinderen zullen ook nog door de leerkracht
hierover worden geïnformeerd). Op deze manier
worden de kinderen enthousiast en wegwijs

U ziet dat de organisatie alles in het werk stelt de
kinderen een prachtige evenement te laten
beleven.
Om de organisatie zo goed mogelijk te laten
verlopen wordt uw kind verzocht uiterlijk 11.15

uur aanwezig te zijn en zich te melden in de
sporthal (Hessenhal). Om 12.00 uur is er een
gezamenlijke warming-up. Na de wedstrijd vindt
om ca. 13.30 uur de prijsuitreiking en
fietsverloting plaats.
U dient de inschrijving te verzorgen (deelname
gaat buiten de school om). De kosten bedragen €
3,- per kind. Inschrijven kan via www.keppelrun.nl
(inschrijven op de dag zelf is ook nog mogelijk). En
natuurlijk kunt u als ouder zelf ook deelnemen
aan de 5 km of 10 km.

Groep 7 en 8 €115,- per kind
U kunt het bedrag overmaken naar:
NL10RABO0315008830 ten name van St.
Ouderraad basisschool de Klimtoren Drempt.
Graag de naam van uw kind erbij vermelden.

Agenda
maandag 21 mei

2e Pinksterdag vrij

vrijdag 25 mei

Gehandicapten project
groep 8

Graag tot 10 juni op dit gezellige
hardloopevenement voor het hele gezin. Een leuk
uitje en een mooie belevenis!

donderdag 31 mei

Kijkmiddag De aarde als
Planeet

Organisatie Keppelrun

ma/vr 28 mei – 1 juni

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse
Zoals eerder aangegeven start op maandag 28 mei
de avondvierdaagse weer. Als u mee wilt lopen
denkt u er dan aan, u op te geven middels het
opgaveformulier?
De starttijden zijn als volgt:
Maandag t/m donderdag alle afstanden om 18:30
uur.
Op vrijdag starten de 2,5 en de 5 km om 19:00 uur
en de 10 km om 18:30 uur.
Onderweg wordt er koffie, thee geschonken en
wat lekkers uitgedeeld door de OR. Zij hebben
hier nog uw hulp bij nodig. Dus als u niet
meeloopt maar wel kan helpen, geef dit dan aan
ons door. Mocht u meehelpen dan dient u zich
elke dag even te melden bij de ruimte in
Hummelo bij iemand met een groen/geel hesje.
Alvast heel veel plezier gewenst!!

Betaling kamp en schoolreisjes
Vanuit de vrijwillige bijdrage die gedaan wordt
aan de OR, worden verschillende excursies
betaald. Zoals in een eerdere brief aan u is
uitgelegd, geldt dat niet voor de “grote”
activiteiten. Deze worden apart geïnd.
Aan u de vraag deze te voldoen op onderstaand
rekeningnummer van de OR:
Groep 1 t/m 4 €20,- per kind
Groep 5 en 6 €25,- per kind

Het volgende KlimtorenNieuws
komt uit op donderdag 31 mei
Bijlage: uitnodiging Jeugdvereniging Drempt
verrassingsactiviteit 26 mei

