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Jumbo Sparen voor je school 
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10 
ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij 
willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen, kunnen wij 
namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze 
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. 
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is 
beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play 
Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand 
en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Op het 
bureau van meester Hans staat een “koekblik” waar u ze in achter kunt laten.We willen u bij voorbaat 
danken voor het meesparen voor onze school. 
 
TV-opnames “Lang Leve de Muziek Show         
Woensdag jl. waren de opnames voor de spelshow “Lang Leve de Muziek Show”.  Om 8.15 uur vertrok 
een bus met 60 kinderen en begeleiders naar de studio in Hilversum. De leerlingen van De Klimop 
namen het in de spelshow op tegen een andere Zeeuwse school: 
CBS De Regenboog uit Hoedekenskerke.  
Het werd een spannende strijd. De hele dag leverde de leerlingen en  
het meegereisde publiek een heel mooie ervaring op, die zij nooit  
meer zullen vergeten. Over de afloop zeggen we nog niets; daarvoor  
kunt u de uitzending gaan bekijken op zaterdag 27 oktober a.s. om  
17.15 uur op NPO3. Noteer de dag van de uitzending vast in uw agenda. 
(Morgen is de eerste aflevering van “Lang Leve de Muziek Show” te zien 
om 17.15 uur op NPO3) 

Gratis oudercursus omgaan met pubers 
Op 11 oktober start een gratis oudercursus voor omgaan met pubers. Heeft u een puber in huis (tussen 
de 11 en 16 jaar)? In deze jaren verandert in korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. Dat kan 
vragen oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders hierover te praten. U 
ook? Dan is deze cursus misschien iets voor u. 
In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met een jeugdverpleegkundige en andere ouders aan de slag. 
U krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber en over opvoedvaardigheden die u kunt 
gebruiken.  
De cursus is gratis en start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 en maximaal 12) op 
donderdagavond 11 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Voor meer 
informatie en aanmelden kijkt u op www.ggdzeeland.nl/pubercursus  

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
http://www.ggdzeeland.nl/pubercursus


EU-Schoolfruitprogramma 
Onze aanvraag om in aanmerking te mogen komen voor het door de EU gesubsidieerde 
schoolfruitprogramma is gehonoreerd. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen de 
leerlingen wekelijks 3 gratis porties groente en fruit. Op welke dagen dat zal zijn, is nog niet bekend. Dat 
laten we u zo spoedig mogelijk weten. Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen. Het is een 
mooie manier om de leerlingen kennis te laten maken met gezonde producten die zij soms nog niet 
kennen. Het bevordert ook de smaakontwikkeling van de kinderen. 
 
Week van de Opvoeding 
Van maandag 1 t/m zondag 7 oktober wordt de Week van de Opvoeding gehouden; een initiatief van 
GGD-Zeeland, SMWO en de gemeente. Een week lang is er extra aandacht voor opvoeding en 
ouderschap en alles wat daarbij komt kijken. 
Op school hangen zowel bij de onderbouw, als de bovenbouw posters waarop diverse activiteiten 
vermeld staan. 
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Nieuws uit groep 1-2-3 

Kinderboekenweek  
Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek met het thema 'Vriendschap'. We zouden het leuk 
vinden als alle kinderen een boek meenemen dat gaat over vriendjes. 

Dierendag 
Donderdag 4 oktober is het dierendag. Deze dag mogen de kinderen van groep 1-2-3 een keer hun 
liefste dierenknuffel meenemen naar school. 

Meester en juffenfeest 
Nog even en het is zover... het meesters- en juffenfeest! Op woensdag 10 oktober  
vieren wij onze verjaardagen. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school  
komen. Zij hoeven geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te brengen. 

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 - Prehistorie.   

De leerlingen van groep 5/6 hebben een samenvatting, een begrippenlijst en het werkboekje mee naar 
huis genomen om thuis te leren. Veel succes!! 

Studiedag 
Morgen, vrijdag 28 september, zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten 
hebben dan een studiedag.  Deze dag is een oriëntatie op het them 
“Essentieontwikkeling bij kinderen”. Alle Obase-scholen zullen deelnemen  
 aan deze oriëntatie, die in 4 sessies wordt aangeboden. Ons team is 
 morgen aan de beurt. Deze studiedag stond al vermeld in de Schoolgids. 
                         

 Rapporten inleveren 
Er zijn al veel kinderen die hun rapport hebben ingeleverd, maar we 
missen nog steeds enkele rapporten. Graag ontvangen wij deze zo snel 
mogelijk terug op school.  
 

 



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 verbetert. Heeft u  
geen geschikt leesboekje thuis, dan kan er ook uit de klas een  
leesboek op het juiste niveau worden gekozen.  

Juffen- en meestersdag:  
Op woensdag 10 oktober vieren we gezamenlijk onze verjaardagen. Er hoeft geen eten en drinken mee 
voor deze dag. Wij zorgen voor wat lekkers te eten en te drinken. De kinderen mogen verkleed naar het 
feest komen! We gaan er met zijn allen een leuke ochtend van maken. Een cadeautje mag, maar we 
hebben een potje in de klas en daar kan ook een klein bedrag in gestopt worden, zodat we voor in de 
klas iets kunnen kopen waar we allemaal iets aan hebben!  

Toetsen:  
Deze week heeft groep 5/6 de eerste rekentoets gemaakt. Daarnaast hebben we het eerste dictee van 
spelling (thema 1) in de klas gedaan. Volgende week hebben we de eerste taaltoets van dit schooljaar. 

                                                                                     

Nieuws uit groep 6-7-8 
 
Huiswerkoverzicht blok 2: 
Maandag 1 oktober: Spelling woorden week 1 
Maandag 1 oktober: Spelling werkwoorden week 1 groep 7/8 
                                      (groep 7: tegenwoordige tijd én verleden 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 én verleden 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 én verleden 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 
 
 
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!  
 
 
 
 
  


