
 

 

 

Datum: 9 november 2018, Nr. 12 

 

           14 november   -   Jinte Bol 

 
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 2737 punten! Fantastisch! 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Vanaf maandag 22 oktober heeft u, als u daarvoor een uitnodiging (1 per gezin!) heeft ontvangen via de 
mail, kunnen deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek m.b.t. onze school. De termijn om de 
vragenlijst in te vullen is verlengd t/m 9 november. De respons is op dit moment nog maar 55%; dat valt 
enigszins tegen. Wij zouden het fijn vinden als u op de valreep nog even de tijd zou nemen voor het 
invullen van de vragenlijst. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 12 en donderdag 15 november a.s. vinden er voortgangsgesprekken plaats over uw 
kind(eren). Inmiddels hebben we een planning gemaakt voor deze gesprekken. Gisteren zijn de briefjes, 
met de tijden waarop u verwacht wordt, met de kinderen mee naar huis gegeven.  
Als uw zoon/dochter het briefje vergeet thuis af te geven, vraag er dan a.u.b. even naar. 
 
Nationaal Schoolontbijt 
                                         Onze school heeft vanochtend weer meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt.  
                                         We hebben met elkaar heerlijk gesmuld van al het lekkers dat op tafel stond.  
                                         En…… zien eten, doet eten. Iedereen heeft (ruim) voldoende energie getankt. 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. We  
                                         gaan een volgend jaar zeker weer meedoen. 

 
Afwezigheid meester Hans 
I.v.m. een studie-tweedaagse is meester Hans de komende week alleen op dinsdag en woensdag 
aanwezig. Voor dringende zaken kunt u tijdens zijn afwezigheid terecht bij juf Isabel. 
 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/


 

 

 
 
EU-Schoolfruitprogramma 
                              Volgende week 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. 
De eerste week krijgen de kinderen een peer, een appel en  
een stuk komkommer aangeboden. 
M.i.v. 14 november (tot de meivakantie) is het op woensdag, donderdag en vrijdag weer gruitdag! 
 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Gymles 
Gisteren hebben de kinderen lekker vrij kunnen spelen in de gymzaal. Touwzwaaien, springen van de 
kast, lopen over schuine banken en springen. Tot slot hebben we een gezond tussendoortje gegeten: 
stukjes appel, peer en walnoot. De kinderen hebben genoten! 

Voortgangsgesprekken 
Volgende week zijn de voortgangsgesprekken op maandag en donderdag volgens afspraak. Over de 
kinderen van groep 1 en 2 zullen we bespreken wat we zoal van uw kind geobserveerd hebben. Bij de 
kinderen van groep 3 is de herfstsignalering van het lezen afgerond. De uitslag hiervan zullen we 
bespreken en de vorderingen van het rekenen komen ook aan bod. Uiteraard is er ook ruimte om 
vragen te stellen. Fijn om elkaar te spreken. Tot dan! 

 

Nieuws uit groep 4-5 
 
Nationaal Schoolontbijt  
We hebben vandaag heerlijk ontbeten met zijn allen, er was vers brood, krentenbollen, melk, thee, 
komkommers, jam, kaas, aardbeien en bietjes spread, yoghurt, cruesli, etc. Foto’s van deze gezellige 
ochtend kunt u vinden op onderstaande link.  

       

Engels huiswerk  
Vandaag krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 een Engels toets over de cijfers en kleuren.  

Biologie toets  
Aanstaande woensdag 14 november krijgen de leerlingen een samenvatting en werkboekje mee naar 
huis van thema 1. De biologie toets van thema 1 is op woensdag 21 november.  



 
Leskist fossielen  
De leskist fossielen staat in de klas. Dit is een kist met allerlei verschillende fossielen die wij drie weken 
in de klas hebben staan om mee te werken. Zie foto.   

                            

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

Foto’s Nationaal Schoolontbijt vrijdag 9 november 2018:  https://myalbum.com/album/hiUXbsjgR9VT 

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht blok 3: 
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 
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 6/7/8 op werkbezoek  
geweest bij de Pontes. Een interessante ochtend met veel indrukken.  
We kregen een Engelse les en bij metaal en techniek werden er mooie  
ontwerpen gemaakt. Sterre en Luuk hebben ons nog een rondleiding  
gegeven door de school. We hebben het erg naar ons zin gehad. 
Graag willen wij de begeleiders die mee zijn gegaan hartelijk bedanken!      

 

https://myalbum.com/album/yWLlS4cftZCH
https://myalbum.com/album/hiUXbsjgR9VT


 
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.  
 
Werkstuk maken 
Het werkstuk staat genoteerd op vrijdag 11 januari 2019  in onze agenda's. De kinderen hebben een 
duidelijk overzicht gekregen waar op staat geschreven wat er verwacht wordt. 
 
Inleveren stap 1-3: donderdag 22 november  
Inleveren stap 4-5-6: donderdag 20 december 
Inleveren totaal: vrijdag 11 januari 2019  
Heel veel succes!  

 

En wat is er nog meer te doen buiten schooltijd …….. ?????? 

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 

 
Kerstmarkt in Brugge 
Het lijkt nog vroeg, maar de tijd gaat erg snel. Op zaterdag 15 december is er gelegenheid om met de 
bus naar een Kerstmarkt in Brugge te gaan. De bus vertrekt om 7.15 uur uit Dreischor en om 17.00 uur 
vertrekt hij weer vanuit Brugge richting Dreischor. In een flyer bij deze Kletskop leest u meer over deze 
activiteit. 
 

Dreischor’s got Talent 
Op zaterdag 24 november gaan we weer zien wat voor ongekend 
talent we in ons dorp hebben! Muziek, zang, dans, toneel, playback of 
iets anders met entertainment-waarde is op deze avond welkom!  
Wil je meedoen? Meld je dan (uiterlijk 17 november) aan bij  
Daisy van Vliet aan de Weststraat 5. 
 
(zie flyer bij deze Kletskop) 

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

