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De vuilnismannen
Woensdag 6 oktober komen ‘de Vuilnismannen’ naar onze school. Deze mannen verzorgen
met een uitgebreid trommel instrumentarium een interactief optreden. Ze openen elke
sessie met een energiek, verrassend optreden waarna ze met de groep aan de slag gaan op
hun afvalmateriaal. In geval van lekker weer is alles buiten op het schoolplein. Bij regen of
een nat schoolplein zullen we uitwijken naar de speelzaal. Van 9.00 tot 9.30 uur zijn de
groepen 1 en 2 aan de beurt, vervolgens van 10.00 tot 10.45 uur de groepen 3, 4 en 5 en
tenslotte van 11.15 tot 12.00 uur de groepen 6, 7 en 8.

Kinderboekenweek

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar staat het thema “worden wat
je wilt” centraal. Zoals elk jaar heeft ‘Kinderen voor Kinderen’ er weer een leuk lied met een
dansje bij gemaakt en deze zal in elke klas vaak te horen zijn. Rondom dit thema werken de
kleuters met het thema ‘het restaurant’. De groepen 3 en 4 zijn o.a. in het circuit bezig
rondom dit thema en de groep 3 t/m 5 hebben de ateliers op dit thema afgestemd.
Daarnaast zal er in elke groep extra aandacht zijn voor het lezen en vooral voorlezen! De
Kinderboekenweek is bedoeld om het lezen van boeken weer extra onder de aandacht te
brengen. Tip: koop een leuk boek of ga met uw kind naar de bibliotheek!

Buiten speelgoed
Mede door het inzamelen van oude batterijen hebben we onze hoeveelheid buiten
speelgoed fors kunnen uitbreiden. Fijn dat we hierdoor de kinderen meer
speelmogelijkheden kunnen bieden en zij ook op deze manier nog meer worden uitgedaagd
om op een goede manier tijdens de pauzes met elkaar te spelen.

Studiemiddag 8 oktober
Op vrijdagmiddag 8 oktober hebben de kinderen geen school, omdat de leerkrachten dan
onder begeleiding van een extern adviseur met elkaar in gesprek gaan om te kijken op welke
wijze wij onze kwaliteit van onderwijs nog meer kunnen verhogen.

Vossenjacht
Donderdag 14 oktober organiseren we een vossenjacht. Wat leuk dat we zoveel
aanmeldingen hebben ontvangen! Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Om de
doorstroom tijdens de start soepel te laten verlopen hebben we een tijdsschema gemaakt
waarin te zien is hoe laat u moet starten vanaf school.
17.00 - 17.15 uur – gezinnen A t/m F
17.15 - 17.30 uur – gezinnen G t/m N
17.30 - 17.45 uur – gezinnen O t/m Z
(Gebaseerd op achternaam)
Mocht het weer niet mee zitten, dan ontvangen jullie via klasbord een annuleringsbericht.
Wij hebben er zin in!
Groetjes,
de Vossen.

Jubileum Wilma Wennemers
Op vrijdag 15 oktober vieren we wel een heel bijzonder jubileum: onze intern begeleider
Wilma Wennemers is al 40 jaar verbonden aan onze school. Zij begon in 1981 als
‘kleuterleidster’ op de toenmalige kleuterschool Klimroos. In 1985 werd de basisschool
ingevoerd (voorheen kleuterschool en lagere school) en verhuisden de kleuters van de
Klimroos naar de Klim-Op aan de Karel Doormanstraat en werd Wilma ook automatisch
leerkracht van de Klim-Op. Al vanaf 1999 is Wilma ook intern begeleider. In die hoedanigheid
houdt zij zich vooral bezig met kinderen die extra zorg nodig hebben. Zij geeft ook, samen
met Bianca Steer en Stefanie Reinerink, het zorgbeleid binnen onze school vorm en
daarnaast begeleidt zij collega’s op dit gebied. Wilma heeft aangegeven geen behoefte te
hebben aan een groot feest. De gelden die normaal gesproken hiervoor worden gebruikt, wil
zij graag in de vorm van een cadeau geven aan de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De
groepen waar zij het meest bij betrokken is. Uiteraard is het nog een verrassing welk cadeau

zij de kinderen op 15 oktober gaat geven. Ook langs deze weg willen we Wilma bedanken
voor haar grote betrokkenheid en inzet voor onze school en hopen nog een aantal jaren van
haar kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit schooljaar van maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 15 oktober

