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    20 oktober  -   Ivan van Kan 
     22 oktober  -   Lucas Nelissen 
     26 oktober  -   Jasmijn Willemse 
 

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. De teller staat op dit moment al op 190 punten! 

 
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.  
Op maandag 22 oktober ontvangt u daarvoor via de mail een uitnodiging. U heeft tot 2 november de 
gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. 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 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. 

Coming Out Day 
Gisteren was de internationale Coming Out Day. Alle scholen van Obase wilden  
deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op een openbare school is nl.  
iedereen welkom, zoals hij of zij is. Niemand wordt uitgesloten vanwege  
geaardheid, religie of etniciteit. Om dat nogmaals aan de buitenwereld  
kenbaar te maken werd op alle Obase-scholen de regenboogvlag uitgehangen. 
Met de leerlingen is er, in elke groep op eigen niveau, ook over gesproken. 

 

 

 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
mailto:tevredenheidsonderzoek@obase.nl


Afsluiting Kinderboekenweek 
Zoals u wellicht weet, is het de afgelopen anderhalve week Kinderboekenweek. Op school hebben we 
daarom extra aandacht besteed aan het (voor)lezen van boeken. Ook is er in de midden- en bovenbouw 
een voorleeswedstrijd gehouden en hebben we in alle groepen met elkaar het Kinderboekenweek-lied  
"Kom erbij" met elkaar gezongen.  
Vandaag , vrijdag 12 oktober, sluiten we de Kinderboekenweek op het schoolplein met elkaar af.  
Dat zal zijn vanaf 11.45 uur. Uiteraard mag u daarbij aanwezig zijn. 

 

Godsdienstlessen 

Nieuwsbrief PC PVO Oktober 2018 

Groep 5/6 

We zijn begonnen aan de lessenserie over Mozes: “Prince of Egypte”.  
Mozes is voor christenen, moslims en joden een belangrijke man. Zijn leven  
spreekt tot de verbeelding: Hij wordt geboren om te sterven maar daar steekt  
zijn moeder een stokje voor. Als baby wordt hij door de dochter van farao  
geadopteerd. Maar het is zijn eigen moeder die de eerste jaren voor hem mag  
zorgen dankzij de slimme Mirjam, zus van Mozes. Opgegroeid aan het hof bij farao heeft hij uitstekend 
onderwijs gehad en werd opgevoed als een prins. Maar hij wist heel goed bij welk volk hij eigenlijk 
hoorde: de Israëlieten die als slaven voor farao moesten werken. In zijn drift slaat hij iemand dood en 
moet vluchten. Jaren loopt hij met de schapen als herder door de woestijn. Totdat God hem roept om 
het volk te gaan bevrijden. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Farao wil zijn slaven niet kwijt. Wie 
moet dan al het werk doen?  
Wekelijks luisteren/zingen we de negro spiritual “Go down Mozes”. Een lied gezongen door de 
slavenarbeiders op de katoenplantages van Amerika. 

Groepen 7/8 

Het thema van de lessenserie waar we aan begonnen zijn, is “Helden, leiders en koningen”. 

De verhalen spelen zich af in het land Israël van de bijbel. 
We zijn gestart met een spionnenspel. Na iedere opdracht kregen de groepjes een letter. De verkregen 
letters vormden de naam van de stad Jericho. In het verhaal wordt de hoer met haar familie gered. Zij 
had de spionnen van het volk Israël verstopt voor de soldaten van de koning. Een beroep waar we een 
beetje giechelig over doen maar we hebben het uitgebreid besproken. Zij was de held. De muren van de 
stad stortte ineen maar haar huis bleef staan. 
Het land Israël werd verdeeld maar het volk had geen vaste leider. Gideon is één van de leiders die met 
zijn “Gideonsbende” de vijand versloeg. Hij was absoluut geen held maar erg onzeker. Hij vroeg zijn God 
een aantal keer om bevestiging. Helden zijn dus niet altijd stoer. 
Met elkaar hebben ze het spel “Heldenvragen” gespeeld. In dit spel worden er allerlei vragen gesteld in 
verschillende categorieën over held zijn: wat doe je in bepaalde situaties / waar vertrouw je op / mag je 
ook bang zijn. Verschillende helden uit de hedendaagse geschiedenis werden aangehaald. 
De les daarna zijn we gaan kijken naar de wereldleiders waar we nu mee te maken hebben. Van de 
verschillende grote namen moesten ze een plus- en minpunt bedenken die we opschreven waarna we 
hebben gekeken welke eigenschappen een goede leider zeker moet hebben. 
Maar er zijn niet alleen wereldleiders. Overal heb je leiders, ook in de sportclub of in de klas. In groepjes 
hebben ze met elkaar besproken welke eigenschappen een goede klassenleider moet hebben en hoe 
kom je er achter wie daar voor de beste kwaliteiten heeft. Op grote vellen werd dit opgeschreven 
waarna uit ieder groepje 1 leerling de vertegenwoordiger was en hun standpunten presenteerden. 
Hierna volgen de lessen over de koningen. 
                                                                                                                              Hartelijke groet, 
                                                                                                                              Marjan Sijrier 

 

 



 

 

Sponsorloop  
Woensdagochtend 31 oktober is weer 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”! 
 
Gisteren hebben alle leerlingen een eigen intekenlijst/betaalenvelop mee naar huis gekregen. Het is de 
bedoeling dat uw kind zoveel mogelijk sponsoren zoekt, die een bedrag per rondje invullen. Denk hierbij 
aan familie, vrienden, kennissen, buren en collega’s. Het is niet de bedoeling dat de kinderen deur-aan-
deur door een bepaalde straat gaan. Hoe meer rondjes uw kind loopt, hoe meer de sponsor betaalt. Ook 
kan de sponsor een maximumbedrag invullen, zodat – als een kind veel rondjes loopt – de sponsor niet 
meer hoeft te betalen dan het maximumbedrag dat is ingevuld.  
De envelop moet vóór vrijdag 26 oktober op school bij de leerkrachten worden ingeleverd.  
 
Wij hopen op veel enthousiasme, mooi weer en een schitterende opbrengst! 
  
Groeten van de ouderraad! 
Dominic, Angelique, Dafna, Saskia, Bianca, Romina, Corina, Marianne en Ali 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Juffenfeest in groep 1-2-3 
                                                                                                   Liedjes zingen, kaarsjes uitblazen, verklede  
                                                                                                   kinderen, vrolijke gezichten... wat hebben  
                                                                                                   we genoten! Na het zingen van verjaardags-   
                                                                                                   liedjes, mochten we alle cadeautjes (wel 24!)  
                                                                                                   uitpakken die in een grote mand de klas in waren  
                                                                                                   gebracht. De kinderen kunnen niet wachten om  
                                                                                                   met alles te gaan spelen! Daarna hebben we  
                                                                                                   lekker cake versierd en lang buiten gespeeld.  
                                                                                                   Toen was het tijd voor gezelschapsspelletjes met  
                                                                                                   alle kinderen op het plein. Tot slot deden we  
                                                                                                   stoelendans met voor iedereen prijs: een  
                                                                                                   cadeautje van de juffen. Alle kinderen en papa’s  
                                                                                                   en mama’s bedankt voor de leuke cadeaus en de  
                                                                                                   gezelligheid!  
 
 

Gymtas 
Gisteren kregen 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. 



 

Nieuws uit groep 4-5 
 
Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Vandaag sluiten we de 
Kinderboekenweek af met een gezellig liedje en een dansje op het schoolplein. Wij willen om 11.45 uur 
verzamelen op het schoolplein zodat we met zijn allen het Kinderboekenweek lied kunnen zingen en de 
week gezellig kunnen afsluiten.  

Fietsenkeuring  
Afgelopen dinsdag 9 oktober was de jaarlijkse fietsenkeuring voor groep 4 t/m 8. De fietsen zijn gekeurd 
door twee mensen van Veilig Verkeer Nederland. Gelukkig waren heel veel fietsen veilig en dus goed 
gekeurd. De leerlingen, waarvan de fiets niet helemaal veilig was, hebben een briefje meegekregen, 
waarop staat waar nog eens goed naar gekeken moet worden.  

Juffen- en meestersdag  
Op woensdag 10 oktober hebben we juffen- en meestersdag gevierd, we hebben er een gezellige dag 
van gemaakt!! Eerst klassencadeautjes uitgepakt, daarna film gekeken en cake versierd. Vervolgens 
hebben alle leerlingen van de school met elkaar buiten gezelschapsspelletjes gedaan; dit zag er heel 
gezellig uit, want de oudere leerlingen hielpen heel goed de jongere leerlingen. Hierbij wil ik de ouders 
bedanken die hebben geholpen met het klassencadeau, we zijn er in groep 4/5 erg blij mee: mooie 
nieuwe leesboeken, pingpong setje en een super gave verjaardagsmuts. Bedankt allemaal! 

Voorleeswedstrijd  
Donderdagmiddag 11 oktober hebben we een voorleeswedstrijd gehouden  
in de klas. Veel leerlingen van groep 4/5 lazen een stukje voor en uiteindelijk  
kozen we met zijn allen wie dit jaar de voorleeskampioen van de klas is.  
Na de stemming kwam Yfke als winnares uit de bus. Gefeliciteerd, Yfke! 

Tot slot wens ik iedereen een fijne vakantie!!! 

                                                                                                      Meester Tim 

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht blok 2: 
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 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 
Vrijdag 26 oktober: Toets Engels hoofdstuk 1. NL-EN, EN-NL groep 7/8 
Maandag 29 oktober: rekenhuiswerk blok 2a als voorbereiding op de toets 
Maandag 29 oktober: rekentoets blok 2a 
Donderdag 1 november: Inleveren compleet boekverslag 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Dinsdagmiddag hebben 10 kandidaten een poging gedaan om een plekje te bemachtigen  
voor in de finale van de voorleeswedstrijd van De Klimop. Alle kinderen hebben fantastisch  
gelezen. Noél heeft met zijn verhaal de klassenronde gewonnen. Gefeliciteerd!  
Samen met Sara, Fenna, Isabelle en Julia wordt er vrijdagmiddag gestreden in de finale.  
Wie wordt de winnaar van de voorleeswedstrijd 2018/2019? Wordt vervolgd! 
 

 



Gymtassen 
Donderdag was de laatste gymles voor de vakantie. De gymtassen worden mee naar  
huis genomen om te wassen. Maandag na de vakantie worden de gymtassen weer op  
school verwacht. 
 
Workshop  
Op vrijdagmiddag 27 oktober is groep 7/8 uitgenodigd om naar het stadhuismuseum te komen om de 
tentoonstelling van Theo Voorzaat te gaan bekijken. Aan de hand van deze voorstelling krijgen de 
kinderen een workshop aangeboden van kunstenares Kris van der Werve.  
Wij zullen om 12.00 uur naar Zierikzee te rijden en zijn rond 14.00 uur weer terug. 
Oproep: Ik zoek voor deze excursie nog 4 ouders die het leuk vinden om met ons mee te gaan.  
                Graag doorgeven aan juf Isabel.  
 
Drempelonderzoek 
Op woensdag 24 oktober zal het Drempelonderzoek worden 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. Wij wensen onze groep 8 veel succes! 
 
Vakantie  
Vrijdagmiddag begint de herfstvakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten en te genieten van 
een weekje vrij. We hebben namelijk de eerste paar werken hard gewerkt en veel geleerd. We kijken als 
groep terug op leerzame en fijne weken met elkaar. Alvast een fijne vakantie!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pompoenen versieren en Halloween  
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt! Eind deze maand, op 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.  
Vóór het zover is willen we het dorp alvast in Halloween-stemming brengen. 
Daarom gaan we op woensdagmiddag 24 oktober tussen 13.30 en max. 14.30 uur 
met de kinderen pompoenen versieren in het dorpshuis. Wil je meedoen? Geef je 
voor donderdag 18 oktober op bij Saskia Kloet. Begeleiding van ouders is welkom! 

 


