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Bezoek aan molen CERES
Voor ons Leskrachtproject ‘Duurzaam Leven’ zijn de groepen 5, 6, 7, en 8
naar de molen in Bovenkarspel geweest. We werden daar vriendelijk
ontvangen door de vrijwillige molenaars. De kinderen werden in groepjes
verdeeld en mochten ieder met een molenaar mee. We hebben de molen
helemaal van boven tot onder bekeken, met een mooie uitleg over de
werking van de molen en de verschillende soorten granen. De oudste balk
die in de molen nog te zien was, was al ruim 400 jaar oud! Ook mochten de
kinderen die dat durfden, een stukje in de wieken klimmen en van het
uitzicht over Bovenkarspel genieten. Het was een leuke excursie.

De voorjaarsvakantie begint
op 24 februari en duurt t/m 4
maart.

Fijne vakantie allemaal!
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Leskracht
Ouderinformatieavond was
een succes
Op dinsdagavond 13 februari jl. hebben 40 ouders geluisterd naar de uitleg
door Astrid Timmermans over de Regenboog Wereldkist (voor de
onderbouw)en de Spectrumbox (voor de bovenbouwgroepen). Zij voerden
zelf een onderzoekje uit met vruchtensappen om aan den lijve te ervaren
welke rollen kinderen (kunnen) vervullen tijdens hun zoektocht naar
antwoorden op hun onderzoeksvragen.

U bent van harte welkom bij:
‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
dinsdagochtend 6 maart
tussen tien voor half negen en kwart over negen
bent u weer van harte welkom (in de teamkamer)!
De koffie en thee (met koek ) staan dan klaar.
Met hartelijke groet en tot ziens!
Het team

STAKEN, OF NIET?
In de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zal op WOENSDAG 14
MAART op veel scholen opnieuw worden gestaakt. Of Stichting Present/ De
Klim-Op weer mee gaat doen aan de staking is nog niet bekend. Nader
bericht volgt zo spoedig mogelijk.
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Prijzen gewonnen door De Klim-Op bij
schoolzwemwedstrijden
Waar een kleine school groot in kan zijn: Youp (groep 6), Jelsa (groep 7),
Myrthe en Lily (groep 8)hebben bij de ESTAFETTE de

2de plaats behaald!

En Youp heeft individueel ook nog eens GOUD gehaald; gefeliciteerd
allemaal!

DE KLIM-OP BESTAAT DIT SCHOOLJAAR

20 JAAR!
Houdt

vrijdag 15 juni 2018 alvast vrij in uw agenda!

In de volgende NIEUWSBRIEF meer info.

Voorstellingen cultuurmenu Stede Broec.
In de maanden maart en april gaan alle kinderen weer naar een mooie
voorstelling.

Woensdag 21 maart gaan de kleuters naar de voorstelling

Over hoedjes en kalfjes
door: Theater Hutsepot – Tom Van Mieghem
Een aanstekelijke smeltkroes van muzikaal vertel- en poppentheater.
De hoedenmaker is een echte goedzak: hij is elke dag op zoek naar mensen die hij gelukkig kan
maken.
Iedereen roept hem toe: ‘heeft u een hoedje dat past bij mijn snoetje? Heeft
u een hoedje dat past bij mijn hoofd?’ Dan duikt de hoedenmaker in zijn
kar vol hoedenmakersspullen en maakt hij meteen een hoed die wonderwel
past bij je hele persoon. Maar op een dag komt de hoedenmaker in een
dorp waar iedereen anders is, waar de sfeer ook anders is en waar elk
huisje zijn eigen kruisje heeft. Zal het de hoedenmaker ook hier lukken om
de mensen gelukkig te maken?
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Groep 3/4 gaat op Dinsdag 10 april naar
Drumdrumdrum

BANBANKUNE
In dit swingende jeugd- en familieconcert erft Roël van zijn oma een geheimzinnige kist.
Oma heeft de hele wereld rondgereisd en van al die reizen héél veel herinneringen in de kist
bewaard. Maar wat er precies in de kist zit weet niemand…
Drumdrumdrum brengt met BANBANKUNE een verrassende mix van mysterieuze
klanken uit allerlei windstreken. De muzikale reis gaat van Afrika via Cuba naar Curaçao
om daar kennis te maken met de populaire ‘MUZIK DI ZUMBI’. Om tenslotte te eindigen
in Brazilië met een uitbundige muzikale workshop waar iedereen meespeelt, danst en
zingt!

Groep 5/6 gaat op Dinsdag 20 maart naar:
Het Zwanenmeer door docenten van de muziekschool Stede Broec.

Op dinsdag 3 april gaat groep 5/6 ook nog naar:

LICHTERLAAIE
DOOR KOPERKWINTET KWIVR
Vier brandweermannen en één brandweervrouw wachten in een brandweerkazerne op het
rinkelen van de alarmbellen. Samen staan zij 24 uur per dag paraat, verlangend naar vuurzeeën
en hunkerend naar heldendaden. Tot die tijd worden hun vurige wensen geblust met het
onderhoud van het materieel, inspecties, briefings en de ietwat eigenaardige liefhebberijen die
de brandweerlieden erop na houden. En met wachten, héél véél wachten…
Lichterlaaie is een humoristische muziekvoorstelling over alledaagse helden, smeulende
dromen en de moed die nodig is om regels te breken als de nood aan de man is.
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En de groepen 7 en 8 gaan op Maandag 23 april naar:

Blauw Gras
Op een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt wonen opa, moeder, zoon Woody en
dochter Sue. Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingt de familie met elkaar over het
leven. Allemaal hebben ze grote dromen, maar veel gebeurt er niet op het platteland.
Op een dag wordt de familie opgeschrikt door de komst van een vreemd huisje dat plots op
het erf staat. De schoorsteen rookt en er klinkt muziek. En die muziek lijkt in niks op de
bluegrass die zij altijd met elkaar spelen. Wat zich ontspint is een spel van de familie
tegenover het huis en zijn bewoner. Wie woont daar? Wat moet dat!? Weg ermee!! Wat een
rot herrie! De vreemdeling moet weten dat hij niet welkom is met zijn gekke geluiden en
gewoontes en er wordt alles aan gedaan om hem het leven op deze plek onmogelijk te
maken.

Heel veel plezier allemaal!
Petra Koopen, ICC.
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