
 

Datum: 24 augustus 2018, Nr. 2 

 

         30 aug. – Ruben Noteboom 
       

Rapporten 
Er is al een aantal kinderen dat het rapport heeft ingeleverd, maar we missen  
nog een heleboel rapporten. Graag ontvangen wij de getekende rapporten zo  
snel mogelijk terug op school.  

Schoolgids 
In een bijlage bij deze Kletskop treft u de Schoolgids aan voor het schooljaar  
2018-2019. In de Schoolgids staat de meest relevante informatie over de school.  
De Schoolgids is ook te vinden op onze website www.deklimop.obase.nl  

Pleinwachtouders 
Nu we met een continurooster werken, kunnen we weer de hulp van een aantal ouders gebruiken bij 
het toezicht houden op het plein tijdens de middagpauze (van 12.10 tot 12.30 uur). Naast een leerkracht 
is een hulpouder per dag gewenst op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het zou heel fijn zijn als 
de pleinwachtouder al om 12.00 uur aanwezig kan zij om in de onderbouw te assisteren bij het lunchen. 
Belangstellenden kunnen zich nog steeds melden bij de leerkrachten. De ouders/verzorgers die ons 
vorig schooljaar hebben geholpen, kunnen ook aangeven of zij dat dit schooljaar willen voortzetten. 
Hoe meer mensen helpen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Als er voor elke dag 3 mensen 
beschikbaar zijn, ben je eens in de 3 weken aan de beurt. Dat is te overzien. 
Eind volgende week willen we graag het pleinwachtrooster samenstellen, zodat het m.i.v. 3 september 
kan gaan draaien. 
 
Lang Leve de Muziek Show 
Zoals u weet, mag groep 7-8 meedoen aan een spelshow op de TV. Daarvoor zijn in het vorige schooljaar 
al diverse activiteiten gedaan. Nog net voor de zomervakantie is er een videoclip gemaakt van hun 
muzikale act. 
De TV-opnamen in de studio in Hilversum vinden plaats op woensdag 26 september in de middaguren.  
De aflevering waarin De Klimop te zien is, wordt uitgezonden op zaterdag 27 oktober om 17.00 uur op 
NPO3. Wij mogen met max. 80 personen (waarvan 15 volwassenen) aanwezig zijn bij de opnamen. In dit 
aantal zitten ook de leerlingen van groep 7-8. 
                                        We willen op 26 september met groep 4 t/m 8 afreizen naar Hilversum. Daarvoor  
                                        is een bus voor 50 personen beschikbaar. De overige max. 30 personen moeten  
                                        met eigen vervoer naar Hilversum reizen. 
                                        Deze 30 personen mogen vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s,  
                                        vriendjes, enz. zijn, als we het maximum van 15 volwassenen maar niet  
                                        overschrijden.  

 

http://www.deklimop.obase.nl/


U kunt zich nog aanmelden, er zijn nog een enkele plaatsen voor volwassenen beschikbaar. Voor 
kinderen/jeugd zijn nog zo’n 20 plaatsen beschikbaar. Natuurlijk hopen wij op een volle Klimop-tribune. 
Verdere info volgt. 

Eventuele staking 
Zoals u ongetwijfeld weet, rommelt het al lange tijd in onderwijsland. Sinds het najaar van 2017 voeren 
bonden en andere platformen actie om meer financiële mogelijkheden te krijgen om de werkdruk in het 
veld te verlagen. Ook het oplopende lerarentekort is een belangrijk item bij de acties. Dit kalenderjaar 
zijn er estafettestakingen georganiseerd. Op woensdag 12 september staan de provincies Zeeland en 
Brabant op de kalender om mee te doen aan een stakingsdag. Ons team staat in principe volledig achter 
de gebruikte argumenten voor de actie. Of het daadwerkelijk tot een staking gaat komen, hangt af van 
de beweging die vanuit Den Haag moet komen. We houden u op de hoogte. 
 
Stagiair 
Dit schooljaar is er op dinsdag in groep 6-7-8 een stagiair van Scalda. Het is een oud-leerling van De 
Klimop: Mike Venneman. Mike volgt een opleiding voor onderwijsassistent. Wij wensen Mike een leuke 
en leerzame tijd toe op onze school. 
 
GVO-lessen 
Vanaf groep 5 bestaat de mogelijkheid om de facultatieve GVO-lessen (godsdienst) te volgen. De 
leerlingen van groep 5 hebben voor de meivakantie in het vorig schooljaar daarvoor een 
opgaveformulier meegekregen. De respons daarop was niet erg groot. We willen daarom nogmaals de 
gelegenheid geven om uw kind aan te melden voor deze lessen. Wekelijks verzorgt Marjan Sijrier op 
donderdag de les van 45 minuten. U kunt uw kind bij meester Tim opgeven voor de lessen GVO. 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Afscheid nemen in groep 1-2-3 
Het is voor iedereen even wennen, maar voor groep 1-2-3 gaat in het nieuwe schooljaar elke dag de 
deur al om 8.20 uur open. De kinderen mogen dan na het ophangen van hun jas en tas al naar de klas 
gebracht worden. Als de kinderen van groep 1 en 2 in de klas komen mogen zij hun naamkaartje bij de 
speelkeuze voor die dag op het planbord hangen. Hierna mag er nog even een boekje gelezen worden in 
de kring en als om 8.25 uur de eerste bel gaat, is het tijd om de boeken op te ruimen 
en papa/mama/opa/oma gedag te zeggen. Bij de tweede bel wil de juf graag beginnen met de 
kringactiviteit. We hopen dat het iedereen lukt om op tijd te zijn, zodat  
we met zijn allen de dag kunnen starten. 
Daarnaast gaan we als de bel gaat om weer naar huis te gaan in een rij  
naar buiten. Daar kijken de kinderen of ze papa/mama/opa/oma/oppas  
zien en mogen daar naartoe lopen, zo niet: dan komen zij terug naar de  
juf en wachten we samen tot er iemand komt. 
  
Gymtas  
Bijna alle gymtassen mét gymspullen zijn al  aan de kapstok gehangen. Op maandag en donderdag is er 
voor ons tijd in de gymzaal gereserveerd, zodat we regelmatig kunnen gaan gymmen!  
Als gymkleding zouden we het fijn vinden als de kinderen een kort broekje, een T-shirt en gymschoenen 
die ze zelf aan kunnen doen in hun tas hebben. Graag alles voorzien van naam. Verder zouden wij het 
voor het gevoel van zelfstandigheid van uw kind prettig vinden als ze gemakkelijke kleding aan hebben, 
dus liever geen maillot of kleine knoopjes. 
  
Extra setje kleding 
We zouden het fijn vinden als de kinderen van groep 1-2 een extra setje kleding in hun schooltas 
meenemen, voor het geval zij op school een ongelukje hebben. 



 

Leesouders vanaf 3 september 
Voor het lezen met groep 3 zijn we nog op zoek naar enkele leesouders. We willen de kinderen elke dag 
van 8.30-9.15 uur om de beurt met een leesouder een aantal minuten laten lezen. Wilt u hierbij helpen? 
Dan horen de juffen het graag! We zouden graag 3 september met het lezen beginnen.  

Thema van Schatkist en Veilig leren lezen 
We zijn deze week gestart met het thema ‘Speel je mee?’. Een toepasselijk thema voor kinderen en 
vooral ook voor op school. Vanuit de kleutermethode Schatkist en de leesmethode van groep 3 Veilig 
leren lezen geven we invulling aan dit thema.  
De methodes hebben veel overeenkomsten. Zo kunnen we tijdens kringmomenten zowel met groep 1-2 
als met groep 3 allerlei leerzame activiteiten doen die aansluiten bij het thema en kunnen we leren van 
elkaar. Regelmatig zitten we gezellig met de héle groep in de kring. Zo kan groep 1-2 al meekijken naar 
wat onderdelen van bijvoorbeeld rekenen of lezen van groep 3 en kan groep 3 meegenieten van de 
leuke (en nog steeds) leerzame spelletjes en verhalen van groep 1-2. 
We zijn deze week begonnen met het bekijken van het klaslokaal, wat staat er allemaal, waar moet je 
het opruimen, hoe doe je dat en met wie wil je samen spelen. Ook hebben we een verjaardagskalender 
gemaakt met pandakrijt en ecoline en hebben we een spiegel gemaakt en onszelf getekend.  

Groep 3 is begonnen met kern “Start” van Veilig Leren lezen. Hierbij  
hebben we deze week het woordje “ ik” geleerd en hebben we kennis  
gemaakt met de bewoners van het Puddingboomplein: opa, Kim, Sim  
en Gekkie de Geit. Wie kan de letter i vinden? Misschien ook een leuk  
spelletje voor thuis???? Volgende week werken we verder aan het thema ‘Speel je mee?’. 

 

Nieuws uit groep 4-5 
 
Even voorstellen 
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Tim Ravia, 37 jaar oud en woon in Zierikzee. De afgelopen  12 
jaar heb ik met veel plezier gewerkt op OBS Duiveland te Nieuwerkerk. Ik ben afgelopen maandag met 
een frisse start begonnen in groep 4/5. Heeft U vragen kom na schooltijd, gerust even kletsen of U kunt 
contact opnemen via de schooltelefoon (0111-401589).  

De leerlingen krijgen vandaag een formulier mee naar huis, voor extra informatie die voor mij als 
leerkracht belangrijk kan zijn. Wilt U dat a.u.b. ingevuld weer bij mij inleveren. Alvast bedankt. 

We gaan er samen een leerzaam en plezierig schooljaar van maken!  

Groet, meester Tim  

 

Nieuws uit groep 6-7-8 

Goed van start 
De kop is er af. We zijn afgelopen maandag gestart met 27 kinderen in groep 6-7-8. 11 jongens en 16 
meisjes.  
We heten in groep 6 welkom: Ivan, Fleur, David, Tirza, Teun, Anne, Manon, Noel, Carmen en Berend.  
In groep 7 zitten: Mia, Britt, Lucas, Bodil, Anna Belle, Fenna en Simon.  
Groep 8 wordt vertegenwoordigd door:  Jasmijn, Sara, Dani, Julia, Maxim, Loes, Stein, Inke, Yoran en 
Isabelle. Afgelopen week hebben we in de opstartweek van Kanjertraining d.m.v. leuke activiteiten en 
energizers elkaar beter leren kennen. De komende week gaan we daar mee verder. Ook zullen we aan 
elkaar het 'wie ben ik' doelenblad presenteren. We zijn goed van start!  



Foto voor de 'Dit zijn wij'-muur  
Om de klas een beetje gezellig te maken, maar ook om elkaar beter te leren kennen, mogen de kinderen 
een foto van zichzelf meenemen  met  daarop iets wat zij belangrijk vinden. Dit kan een hobby of sport 
zijn, een huisdier, familielid etc. 

Informatieformulier 
De kinderen hebben afgelopen maandag een formulier meegekregen waarop belangrijke gegevens en 
informatie geschreven kan worden. Wilt u dit zo snel mogelijk invullen (ook wanneer er in groep 7/8 
geen wijzigingen zijn) en terug naar school laten komen? 

Tafels leren 
De tafels zijn in groep 6/7/8 ver weggezakt. Dat is jammer, want we hebben ze  
voor de rekenlessen erg hard nodig! Daarom de vraag of u samen met uw kind  
de tafels eens wilt herhalen. 
Volgende week zullen de leerlingen ook de tafels als huiswerk mee krijgen. 

 
Huiswerk 
Vanaf dag 1 hadden alle kinderen een agenda en huiswerkmap op school. Mijn complimenten!  
Vrijdag hebben wij het eerste blok in de map gestopt. Zo hebben de leerlingen thema 1 van spelling en 
woordenschat leren plannen. Dit is in de agenda geschreven.   

Start blok 1: 
Donderdag 30 augustus: Excursie naar het Watersnoodrampmuseum 
Vrijdag 31 augustus: woordenschat woorden week 1 
Maandag 3 september: spelling woorden week 1 
Maandag 3 september: spelling werkwoorden week 1 (Groep 7/8) 
                                           (groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm) 
                                           (groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw) 
Vrijdag 7 september: woordenschat woorden week 1 + 2 
Maandag 10 september: spelling woorden week 1 + 2 
Maandag 10 september: spelling werkwoorden week 2 (Groep 7/8) 
                                             (groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm) 
                                             (groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw) 
Vrijdag 14 september: woordenschat woorden 1 + 2 + 3 
Vrijdag 14 september: taaltoets - leren woordenschat week 1+2+3/ instapkaarten taal verkennen 
Maandag 17 september: spelling woorden week 1+2+3 
Maandag 17 september: spelling werkwoorden week 3 (Groep 7/8) 
                                              (groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm) 
                                              (groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw) 

Donderdag 20 september: zinnendictee - leren spellingswoorden + werkwoorden week 1+2+3 
Vrijdag 21 september: Rekenhuiswerk blok 1a als voorbereiding op rekentoets 
Maandag 24 september: Rekentoets blok 1  
Woensdag 26 september: TV-opnames in Hilversum 
Donderdag 27 september: Naar Zonnemaire op de fiets 
 
Dit lijkt heel erg veel, maar de kinderen hebben een heel blok in stukjes opgedeeld gekregen. Hiermee is 
de bedoeling dat zij leren plannen! 

De kinderen krijgen aangeboden wat zij allemaal moeten doen en waar ze dit kunnen vinden.  

 



Tips voor in de klas 
- In de klas maken we veel gebruik van de tablets. Bij de tablets zit een koptelefoon. Helaas merken we  
  in de klas dat het geluid niet altijd optimaal is. Mochten kinderen het fijn vinden om eigen oordopjes te  
  gebruiken, dan mogen deze van thuis worden meegenomen.  
- Vorig jaar hebben we gemerkt dat veel kinderen het fijn vinden om een doosje met fineliners in hun  
  laatje te hebben. We gebruiken deze veel tijdens de lessen. Mochten kinderen het fijn vinden om eigen 
  fineliners te gebruiken, dan mogen deze van thuis worden meegenomen. 
- In het eerste kwartier van de ochtend wordt er met de kinderen hard geoefend aan tempo-lezen. Dit  
  gaat hartstikke goed. Tevens wordt er op de dag zelf nog een kwartier zelfstandig gelezen. 
- We hebben veel boeken in de klas met verschillende genres. Maar het kan zijn dat niet ieder boek  
  aanspreekt. Daarom is er de mogelijkheid om ook een boek van thuis mee te nemen. 

 
Inloggegevens 
De kinderen hebben in hun agenda een strookje geplakt met daarop alle inloggegevens van Rekentuin, 
Taalzee en Bloon. Het is fijn als thuis ook geoefend wordt met deze programma's! 

 
Excursie Watersnoodmuseum 
Aanstaande donderdag 30 augustus gaan wij naar het Watersnoodmuseum in  
Ouwerkerk. We worden opgehaald om 12.40 uur met de bus. De excursie duurt  
tot 15.00 uur. Dit betekent dat de kinderen op donderdag 30 augustus om  
15.15-15.30 uur op school terug zijn. 

Oproep: Ik zoek voor deze excursie nog twee ouders die het leuk vinden om met  
                ons mee te gaan. Graag doorgeven aan juf Isabel.  

 

  

  

  

 

 

 

 


