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Toestemmingsformulier
Onlangs heeft u een formulier toestemming
beeldmateriaal van ons gekregen. We hebben er al veel
teruggekregen maar nog niet allemaal. Wilt u deze zo
snel mogelijk met uw kind meegeven, zodat wij een
totaaloverzicht kunnen maken. Alvast dank!
Wellicht heeft u het al gemerkt dat er minder foto`s in
de nieuwsbrief staan, dit is een logisch gevolg op de
nieuwe AVG wet. Vooralsnog willen we hier voorzichtig
mee zijn.

27 september 2018

Kinderboekenweek: Vriendschap Kom erbij!
Van 3 t/m 12 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek
weer. Op school laten we dit natuurlijk niet aan ons
voorbij gaan. We zullen de Kinderboekenweek officieel
openen op woensdag 3 oktober en besteden in deze
week veel aandacht aan het thema ‘Vriendschap’. Op
vrijdagochtend 12 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek dan weer af!

Studiedag
Zoals we u vorige week hebben laten weten, zijn we op
de studiedag van deze week op stap geweest. In ons
onderzoek naar een ander onderwijsconcept zijn we op
visite geweest op onderstaande scholen:
De Elstar – Elst (Gld)
De Plattenburg – Doetinchem
De Expeditie – Didam
Galamaschool – ‘s- Heerenberg
De Verwondering – Lent
Met deze eerste input gaan we aan de slag. Op de
volgende studiedag in november, presenteren we aan
elkaar onze bevindingen met al zijn plussen en minnen.
We kijken vooral naar de mogelijkheden voor ons als de
Klimtoren.

Kermis
Kermis 2018 zit er weer op. En wat een prachtig weer
hebben we gehad! Onze speciale dank gaat uit naar:
de wagenbouwers, het zag er prachtig uit
de chauffeurs
de plasmoeders
de helpers bij de spelletjes
de leden van de ouderraad
het kermiscomité
Heel fijn dat u heeft meegeholpen en dat de kinderen
mede daardoor een leuke kermis hebben gehad.

Sparen voor boeken (ingezonden)
SPAREN VOOR JE SCHOOLBIEB BIJ RAADGEEP EN
BERREVOETS
Tijdens de Kinderboekenweek kunt u bij Raadgeep en
Berrevoets sparen voor kinderboeken voor uw
schoolbibliotheek. Hoe meer ouders er mee doen, hoe
meer gratis boeken de school bij ons mag uitzoeken!
Actievoorwaarden Schoolbieb 2018
• Ouders, kinderen, familie en vrienden kunnen tijdens
de Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober 2018
kassabonnen verzamelen van aankopen van
kinderboeken bij Raadgeep & Berrevoets en leveren
deze in op school.
• De school verzamelt alle kassabonnen en krijgt 20%
van de totale waarde uitgekeerd voor de schoolbieb!
• De actie geldt alleen bij aankoop van kinderboeken.
• De actie geldt alleen voor consumentenaankopen.

• Zakelijke aankopen zijn uitgesloten van de actie.

Beweegwijs van start

• Aankopen via libris.nl en raadgeepenberrevoets.nl zijn
uitgesloten van de actie.
• Het maximum bon bedrag dat meetelt voor deze actie
is € 150,- per kassabon.
• De actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Hoofdluis

Zoals u wellicht gehoord heeft, is juffrouw Marit van
Beweegwijs al een poos ziek, maar is er gelukkig in de
persoon van meester Michel, een vervanger gevonden.
Op donderdag 27 september is de eerste begeleiding
van dit schooljaar geweest en kunnen ook de
juniorcoaches uit groep 8 van start. We hebben er weer
veel zin in.

Helaas is er deze week weer hoofdluis geconstateerd op
school. Controleert u a.u.b. uw kind thuis ook goed op
luizen en/of neten. En mocht u onverhoopt iets
aantreffen, laat het ons dan weten.

Bericht GGD (ingezonden)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken in volle
gang. We kunnen in ieder geval nog lekker nagenieten
van de mooie zomer!
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Ook natuurlijk weer fijn om in het ritme van alle dag te
zitten en de kinderen weer bij hun vriendjes en
vriendinnetjes zijn.
En ja, het is ook weer de tijd van het ‘luizenpluizen’. In
de praktijk zien we vaak dat luizen kieskeurig zijn,
waardoor ze regelmatig bij dezelfde kinderen opduiken,
helaas!
In bijgevoegd artikel kunt u meer lezen over het
luizenleven en hoe hiermee om te gaan.
Heeft u nog vragen hierover, of over een ander
onderwerp, dan bent u weer van harte welkom op mijn
inloopspreekuren of contact via de mail.
Petra Keizer, jeugdverpleegkundige
p.keizer@ggdnog.nl
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Kinderpostzegels
De kinderen van groep 8 kunnen vanaf woensdag 26
september bij u aan de deur komen, met de vraag of u
kinderpostzegels en/of kaarten wilt kopen. Ze hebben
t/m 3 oktober de tijd om zoveel mogelijk te verkopen.
Daarna moeten de enveloppen weer op school zijn.
Begin november brengt groep 8 de bestellingen rond.

Agenda
3 t/m 12 oktober

Kinderboekenweek

donderdag 11 oktober

Keer-om-gesprekken

maandag 15 oktober

Keer-om-gesprekken

maandag 22 t/m
vrijdag 26 oktober

herfstvakantie

maandag 29 oktober

hoofdluiscontrole

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
woensdag 5 oktober
Bijlage:
Flyer kinder- en tienerkledingbeurs.
Info House Party – Jeugdvereniging

