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9 oktober - Timothy Maartense
10 oktober - Fleur van Vliet
10 oktober - Jarne van der Helm
Jumbo Sparen voor je school
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo 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. In de bovenbouw-entree staat een dropbox waar u ze in
achter kunt laten. We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze
school.
Fietsenkeuring gr.4 t/m 8
Dinsdag 9 oktober a.s. worden op school de fietsen gekeurd van de leerlingen van groep 4 t/m 8. De
afdeling Schouwen-Duiveland van VVN biedt deze service elk najaar. Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen op een deugdelijke fiets deelnemen aan het verkeer. Voor u als ouder is het fijn als de fiets
van uw kind(eren) gratis wordt bekeken op evt. gebreken. Het is vervolgens aan u of u de evt. gebleken
gebreken herstelt (of laat herstellen). De kinderen hebben ter voorbereiding op de keuring al vast een
checklist meegekregen, zodat u evt. mankementen al vast kunt (laten) verhelpen.
Het is de bedoeling dat alle kinderen van groep 4 t/m 8 op dinsdag 9 oktober hun fiets mee naar school
brengen. De keuring vindt plaats in de middaguren.
Week van de duurzaamheid
Aankomende week is de “week van de duurzaamheid”, met als bijzondere
dag op woensdag (voor de 10e keer) de “dag van de duurzaamheid”. In het
kader van dit thema komt op maandag 8 oktober de fractievoorzitter van
de Schouwse afdeling van Groen Links, Ruud van der Laar, in groep 6-7-8
voorlezen uit het boek “De kracht van nieuwe energie”. Uiteraard zal hij ook
met de leerlingen in gesprek gaan over duurzaamheid.
Een mooi maatschappelijk thema in combinatie met voorlezen, zodat het ook
goed past in de Kinderboekenweek.

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
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.

Nieuws uit groep 1-2-3
Gymtas
Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun gymtas mee naar huis om de gymkleding in de
vakantie te wassen. Aan de gymtas hangt tegenwoordig een naamkaartje, mocht u de tas ook willen
wassen, wilt u deze er dan af halen en daarna weer aan hangen? De tas mag maandag 22 oktober weer
terug aan de kapstok.
Kinderboekenweek 'Vriendschap'
Woensdag is in ons klaslokaal voor de hele school de kinderboekenweek geopend met het verhaal 'Kom
erbij' en het gelijknamige lied. De lessen en werkjes deze en aankomende week zullen alles te maken
met vriendschap en natuurlijk boeken. Elke dag begint ook bijzonder: de leerlingen van groep 8 lezen
een leuk verhaal voor aan kleine groepjes!
Meester- en juffenfeest
We hebben er zo'n zin in..... het juffenfeest van woensdag 10 oktober! De kinderen mogen verkleed
naar school komen en hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee naar school te nemen. We tellen
af: nog 5 nachtjes slapen!

Nieuws uit groep 4-5
Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Juf Isabel heeft tijdens de opening een
prentenboek voorgelezen aan alle leerlingen van onze school. Daarna hebben we gezellig met zijn allen
het lied “Kom erbij” gezongen. Deze week wordt er door leerlingen uit groep 8 voorgelezen aan een
gemixt groepje leerlingen uit groep 1 t/m 7.
Fietsenkeuring
Op dinsdag 9 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring voor groep 4 t/m 8. Om veilig
aan het verkeer te kunnen deelnemen, is ook een veilige fiets erg belangrijk.
Je moet er toch niet aan denken dat bij een noodstop blijkt dat je remmen niet
goed werken, je voet van je trapper schiet omdat je trapper te glad is of een tas
tussen je voorwiel komt omdat je hem niet op je bagagedrager kon vastmaken.
Maar ook zachte banden of een te kleine of te grote fiets maken het fietsen lastig
en daardoor gevaarlijk.
Best wel zinvol dus om zo af en toe je fiets even goed na te kijken.

Juffen- en meestersdag:
Op woensdag 10 oktober hebben we juffen- en meestersdag, we gaan er een gezellige dag van maken!!
Voor deze dag hoeft geen eten en drinken te worden meegenomen. Verkleed naar school komen,
mag….
Voorleeswedstrijd
Donderdagmiddag 11 oktober houden we een voorleeswedstrijd in de klas. Alle leerlingen van groep 4/5
lezen een stukje voor en uiteindelijk kiezen we met zijn allen wie de voorleeskampioen van de klas is.

Nieuws uit groep 6-7-8
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 dinsdag 9 oktober houden we een voorronde in de klas. Degenen die
door mogen naar de finale lezen op vrijdag 12 oktober nogmaals voor en
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!

Huiswerkoverzicht blok 2:
 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 én bijv. gebr. vdw)
 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. vw én bijv. gebr. vdw)
 Dinsdag 23 oktober: woordendictee
 Dinsdag 23 oktober: werkwoordendictee groep 7/8
 Woensdag 24 oktober: Drempelonderzoek groep 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
 Donderdag 1 november: Inleveren compleet boekverslag

Tevredenheidsonderzoek
Binnen de Stichting Obase is het gebruikelijk om periodiek een tevredenheidsonderzoek te laten
uitvoeren onder leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers van alle Obase-scholen. Na de
herfstvakantie is het weer tijd voor zo’n onderzoek. Bij deze al vast enige informatie vooraf:
- B&T heeft de opdracht gekregen om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren
(Er is een verwerkersovereenkomst met B&T in het kader van de AVG)
- Ouders/verzorgers krijgen hiervoor vanuit B&T een uitnodiging per gezin via de mail
- Ouders/verzorgers hebben op basis van vrijwilligheid de keuze om de enquête wel of niet in te vullen
- Afmelden voor het onderzoek kan via tevredenheidsonderzoek@obase.nl
Uiteraard hopen wij op een zo groot mogelijke respons.

