Datum: 26 oktober 2018, Nr. 10

26 oktober - Jasmijn Willemse
30 oktober - Berend van de Kop
30 oktober - Tirza van de Kop
Jumbo Sparen voor je school
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo al 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. Er is op dit
moment al massaal gespaard voor De Klimop. 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. U kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In de bovenbouwentree staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten. We willen u bij voorbaat danken
voor het meesparen voor onze school.
De teller staat op dit moment al op 1470 punten! (en er liggen op dit moment ook nog 700
punten die nog “gescand” moeten worden…..) Fantastisch!

Tevredenheidsonderzoek
Op maandag 22 oktober heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een
tevredenheidsonderzoek m.b.t. onze school. U heeft tot 2 november de gelegenheid om de vragenlijst in
te vullen. Uiteraard hopen wij op een zo groot mogelijke respons. Wij willen u dus nogmaals vragen
even de tijd te nemen voor de vragenlijst. Hartelijk dank daarvoor.
Uitzending “Lang Leve de Muziek Show”
Morgen, zaterdag 27 oktober, is het zover. Dan wordt de aflevering
van de “Lang Leve de Muziek Show” uitgezonden, waarin onze
leerlingen te zien zijn. In deze aflevering is het thema “rock”.
In deze spannende spelshow neemt De Klimop het op tegen het
team van De Regenboog uit Hoedekenskerke. De uitzending is
morgen om 17.15 uur op NPO3 te zien. Kijken allemaal!

Pleinwacht
We kunnen voor de pleinwacht tijdens de middagpauze nog wel hulp gebruiken. Met name op de
donderdagmiddag missen we nog iemand die eens in de drie weken een klein half uurtje kan assisteren
bij het toezicht houden. Liefhebbers kunnen zich op school melden.

Sponsorloop
Woensdagochtend 31 oktober a.s. is de jaarlijkse sponsorloop van OBS De Klimop, georganiseerd door
de ouderraad. Dit jaar hebben we samen met het lerarenteam gekozen voor een doel voor onze
eigen school: de aanschaf van diverse smartgames. Ook vergeten we de kinderen van Kibeo niet, die
over een tijdje bij onze school intrekken. We zullen hen hartelijk verwelkomen met een mooi
cadeau….. Tevens gaat een deel van de opbrengst naar de ouderraad, als aanvulling op het budget voor
schoolactiviteiten zoals kerst-, sinterklaasfeest, crea-middagen, paasontbijt en schoolreis.
De sponsorloop wordt gehouden op het voetbalveld in Dreischor waar een
parcours is uitgezet van circa 125 meter voor groep 1, 2 en 3 én 250 meter
voor groep 4 t/m 8. Om 10.30 uur vindt de officiële opening plaats en
starten alle kinderen met lopen. Gedurende 30 minuten mogen de
kinderen zoveel mogelijk rondjes proberen te lopen. Na iedere ronde
krijgen zij een stempel op hun eigen stempelkaart.
Na een half uur lopen, levert iedereen zijn/haar stempelkaart in en worden
de gelopen rondes geteld.
Het kledingthema tijdens de sponsorloop is “HALLOWEEN”!
De envelop met verzamelde sponsoren moet vóór vrijdag 26 oktober (vandaag!) op school bij de
leerkrachten worden ingeleverd. Helaas heeft nog niet iedereen dat gedaan. Maandag 29 oktober a.s.
moeten echt alle enveloppen terug op school zijn!
Wij hopen op veel enthousiasme, mooi weer en een schitterende opbrengst!

MR-vergadering
Volgende week vrijdag 2 november staat de tweede MR vergadering van dit schooljaar op de agenda.
We beginnen om 15.15 uur en het eerste gedeelte is openbaar. Als u wilt aanschuiven, horen we dat
graag (doorgeven aan meester Tim of juf Fleur).
Presentatie ontwerpen Pieter Zeeman
Aan het Hatfield park opent na de zomervakantie van 2020 een nieuw scholencomplex waar een
expertisecentrum voor speciaal basisonderwijs en middelbaar onderwijs onder één dak worden
samengebracht. Een ontwikkeling die bijzonder en belangrijk is om op Schouwen-Duiveland een goed
onderwijsklimaat te houden. Misschien heeft u een zoon of dochter die binnenkort naar de middelbare
school gaat en vindt u het interessant om te zien hoe dit nieuwe complex eruit komt te zien? Binnenkort
wordt er een informatieavond gehouden. U bent van harte welkom.
De afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente, de betrokken scholen en de architecten
van Bureau Bos een gedetailleerd ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van de Pieter Zeeman en het
speciaal onderwijs, inclusief de omgeving aan het Hatfieldpark in Zierikzee. Het ruimtelijk kader van het
nieuwe bestemmingsplan, inclusief de procedure wordt toegelicht aan de hand van deze ontwerpen.
Bent u ook benieuwd naar dit nieuwe scholencomplex, kom dan naar de
bijeenkomst op 30 oktober 2018 om 19.00 uur, in de aula van de
Pieter Zeeman in Zierikzee.
Na de presentaties wordt u de mogelijkheid geboden om in een
informele sfeer vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente,
scholen en Bureau Bos.

Nieuws uit groep 1-2-3
Na de vakantie zijn we met het thema Herfst gestart. In de klas zijn weer
allerlei activiteiten rondom het thema te doen zoals kastanjes tellen, spelen
in het herfsthuis van oma, herfstkleurplaten kleuren en herfstwerkbladen
maken. Natuurlijk knutselen we ook over de herfst; een herfstblad met een
spin, een egeltje, een spinnenweb en er komt nog veel meer. Ook hebben
we het verhaal over de egel en zijn winterslaap gelezen ‘Blaadjes in de
wind’.
Daarnaast hebben we naar het leuke verhaal van groep 3 van Veilig Leren
Lezen ‘De Keizer en zijn duizend dokters’ geluisterd;
De Keizer had wel duizend dokters
voor ieder piepklein pijntje één.
Minstens tien voor elke vinger.
Minstens tien voor elke teen.

Inmiddels kennen we al veel letters en er komen er
nóg meer bij. De komende weken leren we de d-doos,
oe-doek, z-zee, ij-ijs en h-haar.
Met rekenen zijn we veel bezig met splitsen, tellen,
meer/minder en de getallenlijn.
De komende twee weken is meester Kevin er niet. Hij moet naar zijn eigen school. Gelukkig zien we hem
op 12 november weer!

Nieuws uit groep 4-5
Museumbezoek groep 5/6
Vrijdagmiddag 26 oktober gaat groep 5 en 6 naar het Goemanszorg museum. We krijgen daar van half 1
tot half 3 les over kleding en voeding van vroeger en nu. Vroeger had iedere streek en dorp zijn eigen
klederdracht en dialect. Een boer en boerin in klederdracht vertellen deze middag alles over hun
kleding.
Mensen bewaarden en bereidden hun voedsel vroeger heel anders dan nu. In de kelder en de keuken
van het woonhuis is dat heel goed te zien. De leerlingen krijgen o.a. zoekplaatjes in de vorm van een
fotospel en de leerlingen gaan zelf speculaas maken en versieren. We zijn erg benieuwd en hebben er
veel zin in!
Huiswerk Engels
Deze week heeft groep 5/6 dus geen Engels, volgende week vrijdag krijgen de leerlingen huiswerk
Engels mee naar huis van de geleerde woorden uit thema 1. De leerlingen krijgen een week de tijd om te
leren waarna op vrijdag 9 november de toets volgt.
Tafels leren
Groep 4 heeft de afgelopen week hard aan de tafel van 3 gewerkt. Groep 5 is druk bezig met het leren
van de tafel van 6. Het zou goed zijn als de leerlingen thuis op rekentuin deze tafels extra kunnen
oefenen.
Fotoalbum
Op onderstaande link kunt u foto’s vinden van groep 4/5.
https://myalbum.com/album/yWLlS4cftZCH

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht blok 2:
Maandag 29 oktober: rekenhuiswerk blok 2a als voorbereiding op de toets
Maandag 29 oktober: rekentoets blok 2a
Donderdag 1 november: Inleveren compleet boekverslag
Drempelonderzoek
Op woensdag 24 oktober is het Drempelonderzoek afgenomen in groep 8.
Dit is een onafhankelijk meetinstrument en een laagdrempelige toets om een beeld te krijgen van de
mogelijkheden van de leerlingen. Ook zal het inzicht geven waar er eventueel nog aan gewerkt kan
worden om een goede overgang te maken naar het Voortgezet Onderwijs. De resultaten worden
besproken tijdens de voortgangsgesprekken in november.
Pontes werkbezoek
Op maandag 5 november staat er een werkbezoek gepland op de Pontes in Zierikzee.
We worden rond 08.50 uur verwacht bij de receptie van de school. Dat betekent dat we gezamenlijk om
8.30 uur zullen vertrekken vanaf ons schoolplein en naar Zierikzee toe rijden.
Aldaar krijgen we tweetal proeflessen en een rondleiding. Een leuk en leerzaam programma voor de
leerlingen om sfeer te proeven, maar vooral zoveel mogelijk indrukken op te doen en te ervaren hoe het
is op een middelbare school. Het programma zal rond 12.00 uur eindigen.
Oproep: Voor ons werkbezoek zijn we op zoek naar 6 ouders die ons willen brengen en/of halen. U kunt
zicht opgeven bij juf Isabel. Graag horen we hoeveel kinderen er in de auto kunnen en of u ons kunt
brengen, halen of allebei. Alvast bedankt!
Voorleeswedstrijd
Vrijdagmiddag hebben 5 kandidaten een poging gedaan om de voorleeskampioen 2018 van De Klimop
te worden. Isabelle, Julia, Noél, Fenna en Sara lazen allen voor uit hun lievelingsboek. De presentatoren
Yoran en David introduceerden de voorlezers bij het publiek; alle kinderen van de school kwamen naar
de voorlezers luisteren. Toen was het de taak aan de jury (Simon, Carmen, Inke en meester Tim) om te
bepalen wie de voorleeskampioen zou worden. Na lang beraad kwamen zij tot de conclusie dat Noél de
winnaar van dit schooljaar is. Gefeliciteerd, Noél!
Alle kandidaten hebben een mooie oorkonde meegekregen, want lezers zijn allemaal winnaars!

Halloween
Het is bijna zover…….. de tijd vliegt! Morgen, zaterdag de 27e, wordt in het dorp
vanaf 19.00 uur weer Halloween gevierd met een optocht, de trick of treat-ronde
voor snoep en ander lekkers en natuurlijk daarna de kinderdisco.
De voorbereidingen hiervoor zijn woensdagmiddag jl. getroffen met de kinderen;
zij hebben in het Dorpshuis pompoenen versierd.
Mosselloop
De scholierenloop is er voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar en vindt plaats op zaterdag 10
november. Melden vanaf 11.30 uur in het bos bij de A. van der Weijdeweg in Burgh (vanaf de parkeerplaats ca. 800 meter). De scholieren lopen 2 rondes van 500 meter, in totaal een afstand van 1 km.
De start van de scholieren is vanaf 12.00 uur, elke 10 minuten een leeftijdsgroep.
Alle kinderen krijgen een herinneringsmedaille bij de finish en de eerste 3 van elke categorie ontvangen
een winnaarsmedaille (goud/zilver/brons).
Meedoen aan de scholierenloop is helemaal gratis en inschrijven kan tot vrijdag 9 november. Dit kan
door via de website het online inschrijformulier in te vullen!
Voor meer informatie kijk op https://www.avdeltasport.nl/index.php?page=586&sid=4

