
 

 

Datum: 2 november 2018, Nr. 11 

 

     31 oktober     -   Maudy Verwest     
       4 november  -  Julian Kamp 
 

Welkom 
Sinds kort is onze onderbouwgroep weer iets gegroeid. De afgelopen maand zijn Jarne v.d. Helm en 
Maudy Verwest leerlingen van De Klimop geworden. Wij heten hen van harte welkom bij ons op school 
en wensen hen een heel fijne tijd toe op De Klimop. 
 
Hoera….een dochter! 
Wij feliciteren Dominic en Christianne v.d. Velde met de geboorte van hun dochter Alice. Erg leuk, een 
zusje voor onze leerlinge Amber en haar zusje Amy. Heel veel geluk samen. Geniet er van. 
 
Jumbo Sparen voor je school 
Nog tot en met dinsdag 20 november 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. 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 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 2447 punten! Fantastisch! 
 
Ambtsjubileum juf Ali 
Gisteren heeft het team juf Ali verrast met een attentie en een etentje. Onlangs werd bekend dat juf Ali 
nl. haar 25-jarig ambtsjubileum had gemist. Dat bleek eigenlijk al enige jaren geleden te zijn, maar is 
destijds aan de aandacht ontsnapt. Wij vonden het leuk om er alsnog even aandacht aan te besteden. 
Nogmaals hartelijk gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal! 
 
Uitzending “Lang Leve de Muziek Show”  
                                                          Afgelopen zaterdag 27 oktober is de aflevering  van de “Lang Leve 
                                                                 de Muziek Show” uitgezonden, waarin onze leerlingen te zien  
                                                                 waren. In deze aflevering was het thema “rock”. Wat was het  
                                                                 spannend, hè! Natuurlijk was het jammer dat we niet als winnaar uit  
                                                                 de bus kwamen, maar het was een prachtige ervaring voor alle  
                                                                 deelnemers en meegereisde supporters. Als dank voor onze  
                                                                 deelname mogen we op woensdag 19 december wel in de  
                                                                 Brabanthallen in Den Bosch te gast zijn bij de opnames van het 
“Kerst Muziekgala 2018”.  Via onderstaande link kunt u onze ingezonden videoclip nog eens bekijken.  
https://www.zapp.nl/1792-lang-leve-de-muziekshow/filmpjes/819-muziekvideo-s-scholen/clips/WO_AT_13109179 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
https://www.zapp.nl/1792-lang-leve-de-muziekshow/filmpjes/819-muziekvideo-s-scholen/clips/WO_AT_13109179


 

 

Tevredenheidsonderzoek 
Op maandag 22 oktober heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen (1 per gezin!) om deel te nemen 
aan een tevredenheidsonderzoek m.b.t. onze school. De termijn om de vragenlijst in te vullen is 
verlengd tot 9 november. De respons is op dit moment nog maar 35%; dat valt enigszins tegen. Wij 
willen u dus nogmaals vragen even de tijd te nemen voor de vragenlijst. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Nationaal Schoolontbijt 
OBS De Klimop doet weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdag 9 november mogen alle 
leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten, want dat doen we met zijn allen op 
school. Het Nationaal Schoolontbijt wil het belang en het plezier van een goed ontbijt onder de 
aandacht brengen van scholieren, ouders en leerkrachten. Het wil bijdragen aan meer kennis over 
goede voeding in het algemeen en brood in het bijzonder. Wie zijn schooldag begint met een goed 
ontbijt, kan zich beter concentreren. Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk, zeker met elkaar! We 
verwachten de kinderen, met gezonde trek, ’s morgens op de gewone tijd op school. Waar ze dan aan 
kunnen schuiven aan een volledig gedekte ontbijttafel. We kijken uit naar een gezellige en “smakelijke” 
ochtend en gaan ervan uit dat het een succes wordt. Mocht u nog vragen hebben of iets willen weten, 
dan kunt u terecht bij meester Tim.  

Sponsorloop  
Woensdagochtend 31 oktober hebben alle leerlingen van De Klimop een  
fikse prestatie geleverd bij de jaarlijkse sponsorloop, georganiseerd door  
de ouderraad. Die inspanningen hebben het mooie bedrag van ruim  
€2000,- opgeleverd. Een fantastisch resultaat! Dit jaar heeft de ouderraad  
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 school- 
activiteiten zoals schoolreis, sinterklaasfeest,  kerstviering , crea-middagen,  
paasontbijt, enz. Alle sponsoren hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 
 
MR-vergadering  
Vanmiddag 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). 
Op de agenda staan onder andere: rooster van aftreden, samenwerking Klimop-Kibeo, schoolplan 2019-
2023 en inzet werkdrukmiddelen. 
 
 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 12 en donderdag 15 november a.s. vinden er voortgangsgesprekken plaats over uw 
kind(eren). Gisteren zijn daarvoor de uitnodigingen met de kinderen mee naar huis gegeven. Graag zien 
wij uiterlijk woensdag 7 november de ingevulde strookjes terug op school, zodat wij u tijdig kunnen 
laten weten wanneer u voor een gesprek op school verwacht wordt. 
 
EU-Schoolfruitprogramma 
                             In de week van 12 november starten de groente- en fruitleveringen in het kader van het 
                             EU-schoolfruit-programma. Door dit gesubsidieerde programma ontvangt onze school  
                             een half jaar lang 3x per week voor alle leerlingen gratis groente/fruit voor tijdens de  
                             ochtendpauze. Dat zal een gevarieerd aanbod zijn. Op deze wijze maken de leerlingen  
                             kennis met diverse groente- en fruitsoorten, die zij niet dikwijls eten. Goed voor de  
                             ontwikkeling van het smaakvermogen. 
                             Bovendien komen zij allerlei dingen te weten over de aangeboden producten via de  
                             wekelijkse digitale nieuwsbrief. 
 M.i.v. 14 november (tot de meivakantie) is het op woensdag, donderdag en vrijdag weer gruitdag! 
 



Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Nieuw thema 
Het thema “herfst in oma’s straat” gaat volgende week over in het thema “waar woon jij?” Natuurlijk 
houdt het herfsthuis van oma hier een plaatsje in. In de bouwhoek gaan we verder met de lego om een 
straat na te bouwen en we gaan lekker spelen met het poppenhuis.  
Op het puddingboomplein zien we iedere keer een huis dat op zijn kop wordt gebouwd. In kern 4 komen 
we hier eindelijk wat meer over te weten in het ankerverhaal “Lollig!”  
En ook Bas woont in een huis. De praatplaten en de verhalen vertellen ons nog veel meer over de 
verschillende ruimtes in ons huis.  
Weer genoeg te doen dus!  

   
 
 

Nieuws uit groep 4-5 
 
Engels huiswerk 
Vandaag krijgen de leerlingen huiswerk Engels mee naar huis over cijfers en kleuren. De leerlingen 
krijgen een week de tijd om te leren waarna op vrijdag 9 november de toets volgt. De leerlingen krijgen 
op de toets 10 Engelse woorden die naar het Nederlands vertaald moeten worden, maar ook  10 
Nederlandse woorden die naar het Engels vertaald worden.  

Tafels leren  
Groep 4 heeft de afgelopen weken hard aan de tafel van 3 gewerkt. De komende weken gaan we de 
tafel van 4 leren. Groep 5 is nu druk bezig met het leren van de tafel van 7. Het zou goed zijn als de 
leerlingen thuis op rekentuin of tafeldiploma.nl deze tafels extra kunnen oefenen.  

Leskist fossielen 
Volgende week woensdag krijgen wij de leskist fossielen in de klas. Dit is een kist met allerlei 
verschillende fossielen. Fossielen hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen. Hoe komt zo'n 
eeuwenoude afdruk in het gesteente? Van welk dier of welke plant zou de afdruk kunnen zijn? en 
wanneer is het ontstaan? Met behulp van diverse materialen uit de leskist maken de kinderen kennis 
met fossielen. Na een introductieles gaan de kinderen in verschillende hoeken aan de slag met 
werkbladen. De onderwerpen van de werkbladen zijn de tijdlijn, fossiele afdrukken, planten van toen en 
nu, aanpassing en natuurlijke selectie en nog wat verwante onderwerpen. Bij elke hoek wordt er gebruik 
gemaakt van fossielen, afbeeldingen, een spel of knutselmateriaal. Verder zijn er fossielen en boeken 
om een hoek mee in te richten. 

 
 
 
 
 
 
Fotoalbum 
Op onderstaande link kunt u foto’s vinden van groep 4/5. 
https://myalbum.com/album/yWLlS4cftZCH 
 

   

https://myalbum.com/album/yWLlS4cftZCH


Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht blok 3: 
Vrijdag  9 november: Woordenschat woorden week 1 
Maandag 12 november: Spelling woorden week 1 
Maandag 12 november: 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/  bijv. gebr. vdw)  
Vrijdag 16 november: Woordenschat woorden week 1 + 2 
Maandag 19 november: Spelling woorden week 1 + 2 
Maandag 19 november: 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/  bijv. gebr. vdw) 
Vrijdag 23 november: Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3 
Vrijdag 23 november: Taaltoets - leren woordenschat week 1+2+3/ instapkaarten taal verkennen 
Maandag 26 november: Spelling woorden week 1 + 2 + 3 
Maandag 26 november: 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/  bijv. gebr. vdw) 
Maandag 26 november: woordendictee  
Maandag 26 november: werkwoordendictee groep 7/8 
Vrijdag 30 november: zinnendictee - leren spellingswoorden/ werkwoorden week 1+2+3 
Vrijdag 30 november: rekenhuiswerk blok 3a als voorbereiding op de toets 
Maandag 3 december: rekentoets blok 3a 
 
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. 
 
Oefenen op rekentuin, taalzee en BLOON 
Om de kennis die is opgedaan tijdens de lessen in te oefenen, is het van belang dat er thuis ook 
geoefend wordt met het digitaal software van de school. Met name BLOON kan onwijs veel helpen bij 
het oefenen voor het dictee. De kinderen hebben in hun agenda een strookje met daarop alle websites 
en inloggegevens. Het is fijn als er thuis óók geoefend wordt met deze programma's.  
 
Lang leve de Muziekshow 
Heeft u ook zo genoten van de Lang Leve de Muziekshow afgelopen zaterdag?  
De afgelopen weken is er veel publiciteit geweest om onze aflevering te promoten. Er zijn verschillende 
artikelen geschreven in de Wereldregio en de PZC. Ook zijn Yoran, Britt en Stein op omroep Schouwen-
Duiveland geweest om te vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt. De aflevering was heel erg 
spannend. Helaas hebben niet gewonnen, maar zo'n unieke ervaring om met je klas op TV te komen 
pakt niemand ons meer af! Wilt u de aflevering nog eens terug zien? Of de videoclip nogmaals bekijken?  
Kijk dan op onze Facebook-pagina of op www.zapp.nl/muziekshow .  

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 parkeer-
plaats 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 inschrijf-formulier in te 
vullen!  Voor meer informatie kijk op https://www.avdeltasport.nl/index.php?page=586&sid=4 

http://www.zapp.nl/muziekshow
https://www.avdeltasport.nl/index.php?page=586&sid=4

