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Afscheid en musical groep 8,
ouderhulp gevraagd
Dinsdag 10 juli gaan we genieten van de
afscheidsmusical ‘Betoeterd’ van groep 8.
We kunnen daarbij gebruikmaken van het podium
van het Dorpshuis en de apparatuur van Bertram
Larink. Wel hebben we daarvoor hulp nodig van
de ouders van groep 8.
Op zaterdag 7 juli hebben we vanaf 9.00 uur
ouders nodig om het podium op te bouwen.
Op zaterdag 14 juli hebben we vanaf 9:00 uur
ouders nodig die willen helpen bij het afbreken.
Graag even een mail naar
eva@deklimtorendrempt.nl als u kunt helpen.
Alvast bedankt voor uw hulp!

Hoe zien de laatste weken van groep 8 er uit
(naast nog werken en de musical oefenen)?
dinsdag 19 juni t/m vrijdag 22 juni laatste
kamp (samen met groep 7)

14 juni 2018

Excursie bieb groep 5
Groep 5 gaat op woensdag 28 juni op excursie
naar de bibliotheek. In het vorige
Klimtorennieuws stond er een verkeerde datum,
vandaar een herhaling van dit bericht. Kunt u ons
van dienst zijn en met ons meerijden? Graag
opgeven bij juf Esmeralda.

Kamp groepen 5 en 6
A.s. donderdag is het dan zover. De groepen 5 en
6 gaan op kamp naar de Tutenburg te Giesbeek.
Het vertrek is rond 8:45 uur en onze thuiskomst
zal op vrijdag rond 14:00 uur zijn. Alvast veel
plezier gewenst!

Kamp groepen 7 en 8
Ook voor de groepen 7 en 8 nadert het kamp. Het
vertrek is dinsdag rond 8:30 uur en we
verwachten iedereen weer op school, op vrjdag
rond 15:45 uur. Ook jullie wensen we alvast veel
plezier!

vrijdag 29 juni praktisch verkeersexamen

DENKT U AAN DE BETALING VOOR HET KAMP!

dinsdag 10 juli afscheid met de musical voor
ouders en andere belangstellenden om 19.00
uur. Na de musical (tegen 20.30 uur) is het
programma alleen voor ouders en
broers/zussen

Rabobank Battle 2018

woensdag 11 juli opruimen. De tijd horen de
kinderen nog.

We wensen jullie fijne laatste weken op
‘de Klimtoren’! Maak er iets moois van!

Zoals u eerder al hebt gelezen, hebben de
kinderen van groep 8 op woensdag 16 mei
meegedaan aan de Rabobankbattle. Ze zijn daarbij
de winnaar geworden van de regio GraafschapMidden.
Als beloning mochten de kinderen een heerlijke
taart verdelen.

Puntjes op de i  formatie
De formatie is bijna rond. We zijn nog bezig om de
welbekende puntjes op de i te zetten. We
verwachten het eind volgende week het met u te
kunnen delen. Nog eventjes geduld dus……..

Project de aarde als planeet
Groep 5-6-7-8 is de afgelopen tijd bezig geweest
met het project ‘de aarde als planeet’. Op
donderdag 31 mei was er een kijkmiddag met dit
thema. Heel veel ouders en andere
belangstellenden hebben de kijkmiddag bezocht,
geluisterd naar de uitleg en de quiz opgelost. De
kinderen hebben het geweldig gedaan! Leuk dat u
er was!

Een impressie van die middag:

Voortgangsgesprekken
Op maandag 2 juli en woensdag 4 juli (was op
donderdag gepland) zijn de voortgangsgesprekken
voor alle ouders van de kinderen van groep 1 t/m
6, op de middag en op de avond.
Via de bekende wijze kunt u weer uw gesprek
plannen. De gesprekken zijn facultatief, wat
inhoudt dat het uw eigen keuze is een gesprek in
te plannen, of dat de leerkracht dat doet.
Via de link:
https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=1507015
kunt u zich vanaf donderdag 21 juni inschrijven.
De inschrijving sluit op woensdag 27 juni. Voor
ouders met meer dan twee kinderen, start de
inschrijving twee dagen eerder op dinsdag 19 juni.

Agenda
dinsdag 19 juni
t/m
vrijdag 22 juni

kamp groep 7 en 8

donderdag 21 juni
en vrijdag 22 juni

kamp groep 5 en 6

vrijdag 29 juni

groep 8 praktisch
verkeersexamen

vrijdag 29 juni

rapport mee

maandag 2 juli

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

woensdag 4 juli

voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 6

Het volgende KlimtorenNieuws
komt uit op woensdag 28 juni
Bijlage:
-Uitnodiging Jeugdvereniging Tienkamp
-Uitnodiging openluchtdienst kinderkerk

