KlimtorenNieuws
KlimtorenNieuws

Schooljaar 2017-2018

nummer 17

31 mei 2018

Sponsorloop 2016 (ingezonden)
N.a.v. de sponsoractie 2016. Waarvoor was deze
sponsorloop destijds en wat is er met het geld
gedaan: Deze actie had primair als doel om geld in
te zamelen voor de bouw van de school, maar dat
is budgettair niet haalbaar gebleken. Het geld is
nu gebruikt in het "leerlingen fonds" en hiermee is
de aanschaf van boeken; boekenkasten en het
verplichte schooluniform voor de kinderen
geregeld. Het gaat daarbij om een bijdrage voor
elk kind van 20 euro per jaar, een enorme uitgave
voor Ethiopische begrippen. De Klimtoren heeft
hiervoor 1400 euro voorzien.; een ander deel was
reeds naar de dovenschool in Maganissa gegaan.
samen met een donatie van de kerk uit Hoog
Keppel-Drempt-Hummelo, 1200 euro, is er nu
voor de school in Attat 2650 euro opgehaald,
waarmee nagenoeg alle kinderen zijn voorzien
van schoolspullen en de school is super blij met
boekenkasten . Super bedankt!!

E‐books voor het hele gezin met de
VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App
Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf
genieten van meer dan 60 e‐books.

Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken
voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad
mini. Door uit te leggen wat hun favoriete e‐book
uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl

Teken
Nu de kinderen gelukkig weer vaak buiten kunnen
spelen en wij ook bij het zwemmen gebruik
maken van het grasveldje, neemt de kans toe op
een tekenbeet. Het lijkt iets onschuldigs, maar kan

enorme klachten veroorzaken. Denkt u eraan uw
kind regelmatig op teken(beten) te controleren?

voor de groepen 1 t/m 6 en u krijgt daar
binnenkort meer informatie over.

Kinderfietscrosswedstrijd

Eindtoets basisonderwijs

De opening en wedstrijdjes tijdens de vorig jaar
geopende fietscrossbaan in Hummelo waren zo'n
succes dat vrijwilligersclub "De Heuvelkrabbers"
heeft besloten dit leuke en spraakmakende
sportevenement (op veler verzoek) een vervolg te
geven!
Op zondagmiddag 3 juni a.s. zullen daarom weer
de spannende kinderfietscrosswedstrijden om de
"Hummelo Open" worden georganiseerd op de
fietscrossbaan naast de Woordhof in
Hummelo. Zowel deelname voor de kinderen als
de toegang voor iedereen is geheel gratis.
De organisatie vraagt de ouder(s)/verzorger(s)
om, behalve een fiets, ook even geschikte kleding
en een (fiets)helm voor hun kind mee te nemen.
Omdat iedereen moet kunnen meedoen zijn er
ook reserve fietsjes en helmen aanwezig.
Verder wordt alles weer geregeld door de
organisatie en is er wat lekkers van de BBQ en
drinken verkrijgbaar voor alle aanwezigen.
Kortom, neem je oude of splinternieuwe fiets
mee, en nodig ook eventuele vrienden,
vriendinnen, opa's en oma’s uit, want het beloofd
weer een spectaculair en bovenal gezellige
zondagmiddag te worden op 3 juni.

De resultaten zijn inmiddels binnen. We zijn trots
op de kinderen van groep 8 en zijn blij voor ze dat
het er weer op zit. Bij een enkele leerling is het
advies bijgesteld maar de meesten hebben op of
rond hun advies gescoord.
Het schoolgemiddelde ligt onder het landelijk
gemiddelde.

Eindgesprekken groep 7
De (voorlopige) adviesgesprekken voor de
kinderen van groep 7, zijn op 13 juni en 14 juni
gepland. Ouders zijn daarvan reeds op de hoogte
gebracht. Inschrijven gaat op de gebruikelijke
manier via schoolgesprek.nl.

Herhaling: hulp bij de sportdagen
We hebben nog niet genoeg hulp voor 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.
Wie kan en wil een groepje begeleiden?

De organisatie

Gevonden kleding
Bij de ingang van de groepen 1 t/ m 4 ligt er weer
gevonden kleding uitgestald. Mist u iets van uw
kind. Neemt u er dan gerust een kijkje. Over 3
weken gaat de kleding naar een goed doel. Wees
dus op tijd!

Ouderavond donderdag 5 juli
verplaatst
Op donderdag 5 juli vieren we het afscheid van
juffrouw Mia. Na 17 jaar in Drempt gewerkt te
hebben gaat zij genieten van haar pensioen. I.v.m.
deze festiviteit zal de geplande ouderavond
(voortgangsgesprek) een dag naar voren
geschoven worden. Deze zal dus plaatsvinden op
woensdag 4 juli. De gesprekken staan gepland

Excursie groep 5 bieb
28 mei gaat groep 5 op excursie naar de Bieb. We
zijn opzoek naar mensen die met ons mee willen
en dus kunnen zorgen voor vervoer.
Kunt u ons helpen? Graag opgeven bij juf
Esmeralda.

Agenda
donderdag 7 juni

studiedag, kinderen vrij

dinsdag 12 juni

sportdag groep 6-7-8

woensdag 13 juni

sportdag groep 1-2-3-4

woensdag 13 juni

(voorlopig) adviesgesprek
groep 7

donderdag 14 juni

(voorlopig) adviesgesprek
groep 7

di-vrij 19 t/m 22 juni

kamp groep 7 en 8

do-vrij 21 en 22 juni

kamp groep 5 en 6

Het volgende KlimtorenNieuws
komt uit op donderdag 14 juni

Bijlage: De nieuwe scholen in Doetinchem in 2020
(Bedoeld voor ouders van kinderen uit de groepen
6 t/m 8)

