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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de carnavalsviering en de opening van het
nieuwe Jeeloproject: ‘maken van je eigen product’, waarmee we na de vakantie starten.
Op woensdag 19 februari sluiten we het jeeloproject ‘leren voor later’ in alle groepen af met een
tentoonstelling. Kinderen kunnen samen met ouders deze tentoonstelling gaan bekijken. Voor de tijden
zie de kalender verderop in deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is fijn voor ons om op tijd te weten hoeveel nieuwe leerlingen we volgend schooljaar mogen
verwelkomen op de Klim-op. Mocht uw kind voor 1 augustus 2021 vier jaar oud worden, dan willen wij u
vragen om uw kind aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren” vindt u het
aanmeldformulier. Alvast bedankt!

Carnaval
Volgende week vrijdag, 21 februari, vieren we carnaval op de Sprankel!
In de ochtend zal er geen inlooptijd zijn. De kinderen worden uiterlijk om 8.30 u op de speelplaats
verwacht. De jeugdraad zal de dag dan feestelijk openen. Op de speelplaats zijn vakken getekend waar de
leerkrachten de kinderen van de Klim-op en de Hasselbraam per klas zullen opwachten.
We willen ouders vragen om achter de kinderen plaats te nemen, als ze bij de opening aanwezig willen zijn,
zodat alle kinderen het goed kunnen zien.
Na de presentatie van de jeugdraad gaan de kinderen in polonaise naar binnen en zal het verdere
carnavalsprogramma beginnen. Elke groep zal om beurten gaan hossen en er is een circuit georganiseerd
waaraan de kinderen deelnemen.
De kinderen zullen op school een traktatie en drinken krijgen. Eigen fruit en drinken zijn dus niet nodig.
Papieren confetti en serpentine mag door de kinderen worden meegenomen tijdens het hossen!
Spuitbussen mogen niet worden meegenomen.
Wij hebben er zin in!

ALAAAAAAAAF!

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Vorige week hebben de kinderen kennis gemaakt met een te gekke show van Mad Science. De kinderen
van groep 3 t/m 8 hebben een folder mee gekregen waarop staat dat ze zich in kunnen schrijven voor
workshops van Mad Science.
De kinderen gaan tijdens de workshops aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding. Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte
raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen
zijn ontwikkeld voor de ruimte.Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over
laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden
poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de
slag met PH-waarden en indicatoren.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis
om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Woensdag 18-3-2020
Woensdag 25-3-2020
Woensdag 1-4-2020
Woensdag 8-4-2020
Woensdag 15-4-2020
Woensdag 6-5-2020
Starttijd: 12:45u (lessen duren 60 minuten)
De kinderen eten, voor aanvang van de workshops, in hun lokaal op school.
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met vrijdag 6 maart!
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Nieuwe Jeelo project : “maken van je eigen product"
Na de carnavalsvakantie starten we met het nieuwe project van Jeelo. Als “aftrap” willen we de kinderen
een oud kledingstuk laten “pimpen”. We willen u daarom vragen om uw kind een aantal oude
kledingstukken mee te geven. Mocht u thuis nog oude lappen, knopen of andere versierselen hebben, ook
die zijn welkom.
We zouden het fijn vinden als u de spullen op maandag 2 maart mee naar school wilt geven, zodat we ze
op woensdag 4 maart kunnen gebruiken. Bij voorbaat dank.

Als u iemand kent die handig is met naald en draad en die bereid zou zijn om op woensdag 4 maart van
10.30 uur tot 12.30 uur te helpen in een groep, dan horen wij dat graag ( Bram, Stefan, Gemma ).
De afsluiting zal dit keer zonder ouders zijn. We zijn hiermee bezig.
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Zowi uit groep 4-5 jarig
Femke uit groep 4 jarig
Kind- oudergesprekken
11.45-12.15 Afsluiting jeeloproject dmv
tentoonstelling
Kind- oudergesprekken
Carnaval op school

carnavalsvakantie
carnavalsvakantie
carnavalsvakantie
carnavalsvakantie
carnavalsvakantie

Alexander uit groep 8 b jarig

Rens uit groep 4 jarig
Senna uit groep 5 jarig

Bram uit groep 1-2 b jarig
Start Jeelo ‘maken van je eigen product’
Lisa uit groep 7 jarig
Nikky uit groep 6 jarig
Bob uit groep 1-2 b jarig
Meester Bram jarig
Kleurkrachtgroepen
Nieuwsbrief 13 komt uit

Nieuws uit de omgeving
Boekjes Sjors Sportief en Sjors Creatief
De kinderen krijgen komende week boekjes mee naar huis met sport- en cultuuraanbod uit de regio. Sjors
Sportief & Sjors Creatief is een initiatief van de gemeente Oisterwijk/Natuurlijk Gezond Oisterwijk
in samenwerking met Sportstimulering Nederland met als doel om jeugdigen op een leuke en
laagdrempelige manier bekend te maken met het sportieve en culturele aanbod binnen de regio. De
kennismaking is vaak gratis en kinderen hoeven niet direct lid te worden. Dit jaar is ook Haaren hierbij
betrokken.

Bijlagen
Bijlage 1 flyer programma carnaval in Den Domp
Bijlage 2 flyer oproep kinderkoor

Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

