Datum: 31 augustus 2018, Nr. 3

8 september - Isabelle van Hese
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. Inmiddels hebben we de
bezetting gedeeltelijk rond. We streven er naar om het rooster zodanig in te vullen dat een hulpouder
slechts 1x in de 3 weken aan de beurt is. Om het rooster compleet te maken, kunnen we nog de
volgende hulp gebruiken: 1 persoon op dinsdag, 2 of 3 personen op donderdag en 1 persoon op
vrijdag. Belangstellenden kunnen zich nog steeds melden bij de leerkrachten. Hoe meer mensen helpen,
hoe minder vaak je aan de beurt bent.
Hoofdluiscontrole
Vandaag heeft weer een controle op hoofdluis plaatsgevonden. De luizenmoeders hebben weer alle
kinderhoofdjes nauwkeurig geïnspecteerd. Door regelmatige controle kunnen we evt. aanwezige
hoofdluis in een vroegtijdig stadium bestrijden. Uiteraard is het nuttig om ook thuis de kinderen van tijd
tot tijd te controleren. Mocht u ooit hoofdluis constateren bij uw kind(eren), dan stellen wij het op prijs
om daarvan op de hoogte gebracht te worden.
Blokfluitlessen
Iedere woensdag geef ik namens muziekvereniging Crescendo blokfluitles
op school. We eten dan eerst gezamenlijk van 12.15 tot 12.30 uur. De les
duurt tot ca 13.00 uur. Voor een boek en een fluit wordt gezorgd, er zijn
geen kosten aan verbonden.
Woensdag 5 september a.s. is er een “openbare” les, waarbij kinderen vanaf
groep 4 van harte welkom zijn!
Hopelijk tot ziens, juf Riet
Staking
Zoals u ongetwijfeld weet, rommelt het al lange tijd in onderwijsland. Sinds het najaar van 2017 voeren
bonden en andere platforms 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
Zuid-Holland op de kalender om mee te doen aan een stakingsdag. Ons team staat volledig achter de
gebruikte argumenten voor de actie. Er is door de leerkrachten dan ook besloten om gehoor te geven
aan de oproep om op woensdag 12 september a.s. het werk neer te leggen. Alle leerlingen hebben op
die dag dus geen les! De directie ondersteunt deze actie.
Wij hopen dat u als ouders/verzorgers begrip kunt opbrengen voor de staking; het is immers ook in het
belang van uw kind(eren) dat er voldoende mensen voor ons mooie vak kiezen en er ook in werkzaam
willen blijven.

Jumbo sparen voor je school
Jumbo in Nieuwerkerk doet mee aan de actie “Sparen voor je school”. Van 3 oktober t/m 20 november
geven zij de klanten een schoolpunt voor elke €10,- die zij besteden in de winkel (een aantal artikelen
zoals sigaretten en beltegoed-kaarten is hierbij uitgezonderd). De verkregen punten kunnen worden
toegekend aan een deelnemende school. De Klimop is een van de deelnemende scholen. Aan het eind
van de actieperiode kan de school de toegekende punten “verzilveren”. Voor de waarde van de
verzamelde punten kunnen we spelmateriaal, knutselmateriaal of materiaal voor het schoolplein
aanschaffen. Hoe meer punten we verzamelen, hoe meer we te besteden hebben.
Als u in de actieperiode toevallig uw inkopen bij de Jumbo in Nieuwerkerk doet, dan zouden wij heel blij
zijn als u uw punten aan De Klimop zou toekennen.
Meer info kunt u vinden op https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl of in de Jumbo-vestiging in
Nieuwerkerk.
Lang Leve de Muziek Show
De TV-opnamen van de Lang Leve de Muziekshow met de leerlingen van groep 7-8 vinden plaats op
woensdag 26 september in de studio in Hilversum. 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 en nemen ook nog
andere supporters mee. Deze week werd bekend dat daarvoor een dubbeldeks-bus
beschikbaar is, zodat niemand met eigen vervoer naar Hilversum hoeft te rijden.
De bus staat om 8.00 uur bij school om richting Hilversum af te reizen; om plm. 14.30 uur
vertrekken we weer uit Hilversum richting Dreischor.
U kunt zich nog aanmelden, er is nog plaats voor 1 volwassene en 20 kinderen/jeugd.
Natuurlijk hopen wij op een volle Klimop-tribune. Verdere info volgt.
Afsluiting waterleiding
I.v.m. werkzaamheden aan het drinkwaterleidingnet zal op woensdag
5 september van 9.00 tot 16.00 uur de waterleiding worden afgesloten. Dat
betekent dat de school gedurende die periode zonder water zit: best lastig.
We zullen ons zo goed mogelijk voorbereiden op deze situatie. In ieder geval
zal het toiletgebruik tot een minimum beperkt moeten worden.
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.

Nieuws uit groep 1-2-3
Lees(groot)ouders vanaf 3 september
Voor het lezen met groep 3 hebben zich voldoende lees(groot)ouders aangemeld om maandag 3
september te kunnen starten. Daar zijn we erg blij mee. Elke dag van 8.30-9.15 uur gaan de kinderen
van groep 3 om de beurt met een lees(groot)ouder een aantal minuten lezen. We hopen daarmee het
leerrendement te verhogen.
Veilig Leren Lezen
De eerste kern van Veilig Leren Lezen zit er al weer op. We hebben kennis gemaakt met het leuke
Puddingboompleintje waar van alles gebeurt. In het verhaal “Wat loop je toch te mikkeren” zagen we
Kim en Sim samen zoeken naar de letter “I”. Zij hadden niet in de gaten dat Gekkie de geit er ook een
aantal gevonden had.

In de kring bedachten we woorden met de “nieuwe” letters: i – k – m – s. Wat kunnen de kinderen uit
groep 1 en 2 daar al goed bij helpen zeg!
In de rekenlessen van groep 3 gaat het over de school. Dit sloot mooi aan bij ons thema en zo konden
we de vertelplaten gezellig met z’n allen bekijken en bespreken. We konden allerlei dingen tellen en
zochten grote, kleine en nog kleinere kleren bij elkaar.
In de muziekles van groep 3 werd een leuk school-liedje geleerd. Toen ze terug naar de klas werden
gebracht door juf Riet lieten ze dit vol trots horen. En de kleuters zongen na een paar keer gezellig mee.
Ondertussen had groep 1-2 ook een liedje bij het thema geleerd, dus dat werd later ook nog met groep
3 gezongen. Gezellig hoor.
Nieuw thema:
Maandag gaan we starten met een nieuw thema van kern 1 van
Veilig Leren Lezen: Beestenboel. Hierbij lezen we in het ankerverhaal
over enkele van de andere bewoners van het Puddingboompleintje.
In de gang en in de klas gaan we er dus met elkaar de komende twee
weken een gezellige beestenboel van maken.
Briefjes:
Sommige ouders hebben het briefje met de telefoonnummers en verjaardagsdata nog niet ingeleverd.
Willen jullie dat zo snel mogelijk doen a.u.b.? Dan staat iedereen op onze mooie verjaardagskalender en
kunnen er weer leuke cadeautjes gemaakt worden.

Nieuws uit groep 4-5
We zijn al lekker bezig!
Na 2 weken kennismaken in de klas, zijn we al lekker bezig! We hebben mooie aquarium tekeningen
gemaakt. We zijn ook volop bezig met tafels oefenen. Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben we
bewegingsonderwijs. Met geschiedenis zijn we begonnen met het thema Prehistorie, leven als jager of
boer, de leerlingen leren o.a. de volgende begrippen: ijstijd, toendra, mammoet, rendier, jagers,
verzamelaars, nomaden, archeologen. Over twee weken krijgen de leerlingen een samenvatting mee
naar huis en krijgen ze nog een week de tijd om te leren voor de toets. Alle toetsen waarvoor de
leerlingen thuis kunnen leren, zal ik van tevoren vermelden in De Kletskop.
We hebben samen goede afspraken gemaakt waardoor het gezellig is in de klas en het werken beter
gaat; hier blijven we natuurlijk aan werken. Nog even wil ik U herinneren aan de extra informatie brief
die ik nog niet van iedereen terug gekregen heb, zodat ik de ouders kan uitnodigen voor een
oriënterend gesprek. Alle leerlingen hebben weer een Rekentuin-account, waarmee ze thuis op eigen
niveau kunnen oefenen.
Fijn weekend
Groet, meester Tim

Nieuws uit groep 6-7-8
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.
Huiswerk
We moeten de tafels blijven oefenen!
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
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!
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.

