
 

Datum: 21 september 2018, Nr. 6 

 

                        geen 
      

TV-opnames “Lang Leve de Muziek Show         
De dag van de opnames komt steeds dichterbij: woensdag 26 september is het zover.   
Om 8.00 uur vertrekt een bus met 60 kinderen en begeleiders naar de studio in Hilversum. De leerlingen 
van groep 7-8 zullen het in de spelshow opnemen tegen CBS De Regenboog uit Hoedekenskerke. 
Zij zijn goed voorbereid op de spellen die gespeeld gaan worden. Met de enthousiaste steun van het 
meegereisde publiek gaat het vast een succes worden. 
Vandaag krijgt iedereen die meegaat een brief mee met  
alle benodigde informatie voor woensdag. 
Noteer de dag van de uitzending vast in uw kalender:  
zaterdag 27 oktober om 17.00 uur op NPO3. 

 
Eerste MR vergadering 
Vorige week vrijdag was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. We hebben onder andere 
gesproken over de huisvesting van Kibeo, bestemming voor werkdruk verlagende middelen, de 
vrijwillige ouderbijdrage en het schoolplan, dat dit schooljaar geschreven gaat worden. 
Meester Tim heeft in de personeelsgeleding van de MR de plaats ingenomen van juf Anneloes. 
Daarnaast zijn de drie leden van de oudergeleding , Dafna, Corina en Daphne, aftredend.  Voorzitter 
Dafna heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn in de MR, waardoor de taak van voorzitter vrij komt.  
Corina en Daphne zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten  kunnen zich tot 12 oktober a.s. melden bij 
meester Hans, meester Tim of juf Fleur. Zoals op de Ouderavond is aangegeven, kunnen wij vanwege de 
schoolomvang onze MR voortzetten met twee personeelsleden en twee ouderleden.  De eerst volgende 
MR vergadering is op vrijdagmiddag 2 november. 
 
Rapporten inleveren 
Er zijn al een aantal kinderen die het rapport hebben ingeleverd, maar we missen nog een boel 
rapporten. Graag ontvangen wij de rapporten zo snel mogelijk terug op school.  
 
                                         Studiedag 
                                         Op vrijdag 28 september a.s. zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan  
                                         een studiedag.  Deze dag is een oriëntatie op het thema “Essentieontwikkeling bij  
                                         kinderen”. Alle Obase-scholen zullen deelnemen aan deze oriëntatie, die in  
                                         4 sessies wordt aangeboden. Ons team is op 28 september aan de beurt.  
                                         Deze studiedag stond al vermeld in de Schoolgids. 
 

 



Terugblik Ouderavond 
OUDERRAAD - terugblik en vooruitblik: 
Namens de ouderraad heeft voorzitter Marianne van den Hoek de aanwezigen bijgepraat over de 
georganiseerde activiteiten in het afgelopen schooljaar, een vooruitblik naar 2018-2019 en uitleg over 
financiën en OR-bezetting. 

De ouderraad kijkt terug op een mooi schooljaar 2017-2018 met geslaagde activiteiten: 

 De sponsorloop op het voetbalterrein met een mooie opbrengst van bijna 2.000 euro, waarvan 
650 euro is geschonken aan het goede doel De Reisenaer; 

 Het Sinterklaasfeest met Sinterklaas die dit jaar aankwam op zijn paard met vier vrolijke pieten 
in een terreinwagen vol cadeautjes; 

 Het kerstdiner in de klassen met zelfgemaakte hapjes en als afsluiting het optreden met 
Crescendo en een gezellige kerstborrel op het schoolplein; 

 Het paasontbijt gemaakt door de leerlingen voor een ander klasgenootje en het samen eieren 
zoeken in het droomparkje met de paashaas door groep 1-2-3; 

 De jaarlijkse schoolreis op een prachtige zonnige meidag met groep 4 t/m 8 in de touringcar 
naar De Efteling en groep 1 t/m 3 naar het Klok'uus met eigen vervoer; 

 De Kerstcrea- en Paascrea-middagen; 
 En als laatste: de succesvolle aardbeien-verkoop actie die maar liefst ruim 960 euro heeft 

opgebracht voor de OR-kas. waardoor we ook volgend jaar weer mooie dingen kunnen 
organiseren voor uw kind(eren). 

 
Financieel heeft de ouderraad een goed jaar gedraaid en is binnen begroting gebleven. De Klimop heeft 
door een donatie van de ouderraad onder meer drie refurbished desktops kunnen aanschaffen. De 
vrijwillige ouderbijdrage blijft -net als afgelopen jaren- 45 euro per leerling. Binnenkort worden de 
brieven verstuurd aan ouders/verzorgers met het vriendelijke verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te 
voldoen. Ook wordt aanvullende informatie meegestuurd, zoals jaarverslag 2017 en begroting 2018. Er 
waren geen vragen over het jaarverslag 2017 en dit werd goedgekeurd door de aanwezigen. Twee 
nieuwe kascommissie-leden meldden zich voor de financiële verantwoording 2018: Jacobine Mol en 
Joan ten Brinke. 

Tijdens de ouderinformatie-avond worden drie nieuwe ouders benoemd: Romina den Hartog en Bianca 
van der Helm als algemeen lid en Corina Berrevoets als penningmeester. Zij hebben gereageerd op de 
openstaande vacatures gecommuniceerd in De Kletskop. Er hebben zich geen andere ouders gemeld 
voor de ouderraad, dus een verkiezing is niet nodig. Marianne van den Hoek stopt na 7 jaar als OR-
voorzitter, maar blijft wel actief als algemeen lid. Dominic van de Velde (secretaris) wordt de nieuwe 
voorzitter. De leden van de ouderraad gaan samen bekijken hoe de toekomstige taakverdeling wordt 
ingevuld. 

Fietsen op het schoolplein 
We willen u er aan herinneren dat er op het schoolplein niet gefietst mag  
worden, wilt er ook op toezien dat uw kind met de fiets aan de hand over  
het schoolplein loopt om de fiets in het fietsenhok (gr 4-8) of bij groep 1-2-3  
neer te zetten. Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Informatie avond 
Wat was het leuk om zoveel ouders te mogen begroeten in onze klas.  
Juf Ali en Juf Fleur hadden een PowerPoint presentatie gemaakt over een dag van de kinderen in groep 
1-2-3. Aan de hand van materialen en foto’s werd hier uitgebreid bij verteld.  
Heeft u als ouder deze presentatie gemist en heeft u nog vragen, kom dan gerust even langs. Voor 
kleine vragen hebben wij bij binnenkomst wel even tijd en anders maken wij graag een afspraak met u.  

 



Afsluiting thema Beestenboel 
Na drie weken allerlei activiteiten over verschillende dieren te hebben gedaan, is het tijd om het thema 
af te ronden. We hebben allerlei knutselwerkjes gemaakt van dieren: kippen, apen en vissen. Er is hard 
gewerkt in de dierenwinkel. Dierenhokken werden verschoond, konijnen, poezen en hamsters verkocht 
en de hondjes werden door de hal aan de lijn uitgelaten. Bij de watertafel was het een gespetter van 
allerlei zeedieren en daarnaast werd er druk gebouwd aan dierenverblijven van playmobil. Kortom: een 
Beestenboel! 
Groep 3 heeft weer heel wat letters en woorden geleerd; de letters p - aa - r - e - v en de woorden kip - 
aap - raak - rem – vis. Groep 1 en 2 hebben al mee kunnen leren in de kring.  
De kinderen krijgen de werkjes volgende week gebundeld mee naar huis.  
 

       
 

       
    
Nieuw thema: Het weer 
Gisteren hebben we een start gemaakt met het nieuwe thema 'Het weer'. We krijgen een echt 
'weerstation' in de hal, waarin de kinderen o.a. het weerbericht kunnen presenteren, met wind kunnen 
experimenteren en temperatuur kunnen opmeten.  
In de bouwhoek kunnen de kinderen van Knex allerlei dingen maken die te maken hebben met het 
weer: wolk – maan – zon – windmolen  
Met vloeibare waterverf hebben we gisteren druppels regen of zonnestralen geblazen met een rietje. Zo 
zullen we de komende weken nog veel meer leuke knutselwerkjes rondom 'Het weer' gaan maken. 
 
Nieuwe kern VLL 
Groep 3 is in de nieuwe kern van Veilig leren lezen begonnen. We zijn begonnen met het volgende 
ankerverhaal genaamd 'De dag dat de nacht niet kwam'. De letters n – t – ee – b - oo worden 
aangeboden en de woorden maan – pet – meet – been – boot  
 

                          
 



Logopedische screening 
Denken de ouders van de kinderen die een brief hebben meegekregen er nog aan om deze ingevuld 
weer mee naar school te geven? We hebben nog niet alles binnen.  
 
 

Nieuws uit groep 4-5 
 
Geschiedenis toets thema 1:  
                                                                                              Op woensdag 3 oktober heeft groep 5/6 een    
                                                                                              geschiedenis toets van thema 1. Zoals jullie  
                                                                                              misschien al weten, gaat het thema over de  
                                                                                              prehistorie. Aan het einde van de prehistorie deden  
                                                                                              mensen een ontdekking: je kon granen en zaden  
                                                                                              zaaien en zo planten laten groeien. De jagers en  
                                                                                              verzamelaars werden boeren. Ze verbouwden 
granen, erwten en linzen. De boeren hoefden niet meer rond te trekken. Meer boeren vestigden zich op 
dezelfde plek. Zo ontstonden dorpjes.   
 
De leerlingen van groep 5/6 hebben een samenvatting en een begrippenlijst meegekregen en ze nemen 
het werkboekje mee naar huis die ze zelfstandig hebben ingevuld. Normaal hebben de leerlingen een 
week om te leren, nu is er meer tijd omdat volgende week vrijdag een vrije dag is.    

 

 
 
Leesontwikkeling groep 4-5 
Het lezen verdient wat extra aandacht in groep 4 en 5. Het zou fijn zijn als er ook thuis regelmatig 
gelezen kan worden zodat de leesontwikkeling van uw kind goed verbeterd. Heeft u geen geschikt 
leesboekje thuis dan kan er ook uit de klas een leesboek op het juiste niveau worden gekozen.  

 
Informatie avond 
Het was fijn dat er afgelopen dinsdagavond veel ouders aanwezig waren op de informatie avond. Hierbij 
wil ik de ouders van groep 4/5 bedanken voor hun komst.  

 
Rekenen 
Groep 5 heeft de laatste weken o.a. het klokkijken en geld rekenen geoefend  en daarbij de tafel van 6, 7 
en 10 geoefend. Groep 4 heeft het optellen en aftrekken tot en met 20 geoefend en de tafels van 1 t/m 
5 herhaald. Binnenkort meer informatie en een paar gezellige foto’s uit de klas. 
   

                                                                                     

 



 

Nieuws uit groep 6-7-8 
 
Tafels leren 
De tafels zijn in groep 6/7/8 ver weg gezakt. 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 wil herhalen. 
Volgende week zullen we ook de tafels als huiswerk mee krijgen.  
 
 
Voorleeswedstrijd 
Dit jaar doen de kinderen uit groep 6/7/8 weer mee aan de nationale  
voorleeswedstrijd. Er hebben zich heel wat enthousiastelingen zich  
opgegeven om deel te nemen. De kinderen die niet voorlezen kunnen  
een plek bemachtigen in de jury. Op vrijdag 12 oktober gaan we op  
zoek naar voorleeskampioen van OBS De Klimop! Spannend, maar hier  
nog wat tips voor de lezers: 

 Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek. Probeer eerst eens hardop of 
het boek ook lekker voorleest.  

 Iedereen kan voorlezen! Vooral je zelf blijven dat helpt.  

 Je leest minimaal 3 minuten en maximaal 5 minuten (inclusief de inleiding). Lees rustig en neem 
de tijd.  

 In de inleiding vertel je over de titel van het boek, auteur (eventueel illustrator), en (heel kort!) 
wat er vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment zodat luisteraars snappen waar het 
verhaal over gaat.  Het is ook leuk om te vertellen waarom je dit boek hebt gekozen.  

 Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem. Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en vraag 
of iemand daarop wil letten. 

 Probeer contact te houden met je publiek. Houd je boek dus niet voor je gezicht en probeer zo 
nu en dan de mensen in de zaal aan te kijken. 

 Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote gebaren, maar 
om boeiend voorlezen. 

 Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je kunt hard (niet 
te hard) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem kan bedroefd, blij, boos, 
dreigend of geheimzinnig klinken, als het maar past bij het verhaal. 

 Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon moet 
voorlezen. 

 Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen. 
 
 
Boekverslag 
Het eerste boekverslag staat genoteerd op donderdag 1 november  in onze agenda's. De kinderen 
hebben een duidelijk overzicht gekregen waar op staat geschreven wat er verwacht wordt. 
 
Inleveren stap 1-3: vrijdag 5 oktober 
Inleveren stap 4-5-6: vrijdag 26 oktober 
Inleveren totaal: donderdag 1 november.   
Heel veel succes!  
 
 
Activiteit naar Zonnemaire 
Helaas hebben wij van de week te horen gekregen dat de activiteit die plaats zou vinden in Zonnemaire 
op donderdag 27 september niet doorgaat. Het meenemen van de fiets is dus niet nodig. 
 

 
 
 

 



Huiswerkoverzicht blok 2: 
Donderdag 27 september: Woordenschat woorden week 1 
Maandag 1 oktober: Spelling woorden week 1 
Maandag 1 oktober: Spelling werkwoorden week 1 groep 7/8 
                                      (groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm) 
                                      (groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw) 
Woensdag 3 oktober: Geschiedenistoets hoofdstuk 1. Groep 6 bij meester Tim, Groep 7/8 bij juf Isabel 
Vrijdag 5 oktober: Woordenschat woorden week 1 + 2 
Vrijdag 5 oktober: Inleveren boekverslag stap 1 + 2 + 3 
Maandag 8 oktober: Spelling woorden week 1 + 2 
Maandag 8 oktober: Spelling werkwoorden week 2 groep 7/8 
                                      (groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm) 
                                      (groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw) 
Woensdag 10 oktober: Juffen- en meesterfeest 
Vrijdag 12 oktober: Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3 
Vrijdag 12 oktober: Taaltoets - leren woordenschat week 1+2+3/ instapkaarten taal verkennen 
Vrijdag 12 oktober: Voorleeswedstrijd  
Dinsdag 23 oktober: Spelling woorden week 1 + 2 + 3 
Dinsdag 23 oktober: Spelling werkwoorden week 3 groep 7/8 
                                     (groep 7: tegenwoordige tijd ik-/ hij-/ wij-vorm) 
                                     (groep 8: t.t. / v.t. / volt. dw) 
Dinsdag 23 oktober: woordendictee  
Dinsdag 23 oktober: werkwoordendictee groep 7/8 
Donderdag 25 oktober: zinnendictee - leren spellingswoorden/ werkwoorden week 1+2+3 
Vrijdag 26 oktober: Inleveren boekverslag stap 1 t/m 6 
Maandag 29 oktober: rekenhuiswerk blok 2a als voorbereiding op de toets 
Maandag 29 oktober: rekentoets blok 2a 
Woensdag 31 oktober: Drempelonderzoek groep 8  
Donderdag 1 november: Inleveren compleet boekverslag 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


