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12 september - Stein van Dulmen
Pleinwachtouders
We kunnen nog steeds 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. Om het rooster zodanig in te vullen dat een
hulpouder slechts 1x in de 3 weken aan de beurt is, 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 iedereen aan de beurt is.
Staking op 12 september
Zoals eerder aangekondigd zullen op woensdag 12 september in de provincies
Zeeland en Zuid-Holland veel scholen gehoor geven aan de stakingsoproep die
door de gezamenlijke vakbonden en onderwijsorganisaties is gedaan. De Klimop
is een van die scholen. Ons team staat volledig achter de gebruikte argumenten
voor de actie. Daarom hebben op woensdag 12 september a.s. alle leerlingen
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.
MR-vergadering
Vrijdag 14 september vindt de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats. Namens het team
neemt meester Tim de plaats in van juf Anneloes in de MR. De vergadering begint om 15.15 uur en is
openbaar.
Info-avond
Op dinsdag 18 september is er een info-avond in alle klassen. De leerkrachten zullen dan vertellen wat
zij zoal aanbieden in de klas en hoe zij een en ander vormgeven. Ook komen regels en afspraken die
gehanteerd worden ter sprake. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Kortom, wij willen
ouders betrekken in hetgeen op school gebeurt. De avond begint om 19.30 uur.
Rapporten
We missen nog steeds een aantal rapporten. Graag ontvangen wij de getekende
rapporten zo snel mogelijk terug op school.

Nieuws uit groep 1-2-3
Thema Beestenboel
Misschien hebben de kinderen er thuis al over verteld... de dierenwinkel, de watertafel met
waterdieren, een kip en een aap knutselen, allerlei variaties op het liedje van ‘ik zag twee beren
broodjes smeren’, het liedje over de dino bij juf Riet... allemaal activiteiten waar we deze week mee aan
de slag zijn geweest in de klas. Ook in het nieuwe ankerverhaal van Veilig Leren Lezen hebben de
kinderen kennis gemaakt met nieuwe bewoners (dieren) van het Puddingboomplein. Het thema voor
deze en aankomende week is namelijk ‘beestenboel’!
De kinderen van groep 1 en 2 hebben mee kunnen kijken hoe groep 3 weer nieuwe letters en woorden
heeft geleerd. Eerst kwam de letter ‘p’ erbij, waardoor we het woordje ‘kip’ konden maken en daarna de
letter ‘aa’, zodat we nu ook het woordje ‘aap’ kunnen lezen!

Nieuws uit groep 4-5
Speerpunten
Vorige week vrijdagmiddag gezellig buiten speerpunten geslepen voor het
thema Prehistorie! Zodra het geschiedenis thema is afgerond en er een toets
aankomt, laat ik U dat van tevoren in De Kletskop weten.
Tafels
We zijn druk aan het oefenen met de tafels, binnenkort ook als huiswerk zodat de leerlingen thuis
verder kunnen oefenen.
Gym
Met gym hebben we de afgelopen twee weken verschillende spellen gedaan: Trefbal, blokjesvoetbal en
chaosdoelenspel.
Foto’s
Binnenkort komen er ook enkele foto's van groep 4/5 op de website/ facebook.
Engels
Vrijdagmiddag krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 Engels. De leerlingen vinden het heel leuk om
Engels te praten. We hebben elkaar al leren voorstellen met het noemen van je naam en leeftijd, kleur
ogen, kleur haar enz.
Fijn weekend allemaal en tot de volgende klets!
Groet, meester Tim

Nieuws uit groep 6-7-8
Typecursus
Op dinsdagmiddag heeft groep 6 typecursus. Afgelopen dinsdag zijn we voor het eerst gestart.
Volgende week dinsdag zullen de kinderen een toetsenbord mee naar
huis krijgen om thuis ook te kunnen oefenen. Dat toetsenbord mag thuis
blijven, totdat de cursus is afgerond.
De kinderen hebben ook een uitlegboekje meegekregen. De boekjes
kunnen thuis doorgelezen worden. Daarna willen we graag het boekje
op school bewaren. Wilt u het boekje zo snel mogelijk mee terug naar school geven?

Huiswerk
We moeten de tafels blijven oefenen!
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: Opnames in Hilversum
Donderdag 27 september: Naar Zonnemaire op de fiets
Watersnoodmuseum
Vorig week donderdag werden wij door een speciale museumbus opgehaald om naar het
Watersnoodmuseum te gaan. Aldaar werden we door een vrijwilliger opgevangen en kregen we veel
informatie over de ramp. Tot slot hebben wij de speurtocht gemaakt. Iedereen heeft deze speurtocht
goed afgerond en hebben daar een certificaat voor ontvangen. We zijn nu waterambassadeurs.
Graag willen we oma Heleen en Romina bedanken voor de begeleiding! Graag tot een volgende keer!
Meester Mike
Op iedere dinsdag van het schooljaar hebben wij Mike Venneman in de klas. Hartstikke leuk.
Graag stelt meester Mike zich aan u voor:
Mijn naam is Mike Venneman. Ik ben 18 jaar en doe de opleiding onderwijsassistent
op het Scalda in Goes.
Ik mag dit jaar elke dinsdag stage lopen op OBS De Klimop in Dreischor in groep 6, 7 en 8.
Ik vind het heel leuk dat ik hier stage mag lopen, omdat ik vroeger hier zelf ook op school
heb gezeten. Ik woon zelf ook in Dreischor, samen met mijn ouders en mijn zusje.
In mijn vrije tijd voetbal ik graag. Ik voetbal bij SKNWK JO19-1

Mijn team SKNWK JO19-1

