
 

 

 

Datum: 16 november 2018, Nr. 13 

 

       18 november   -   Megallen Vaes 

 
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 (woensdag 14-11) al op 4500 punten! Fantastisch! 
 
Samenwerking De Klimop – Kibeo 
Al geruime tijd hebben we u op de hoogte gehouden van de vorderingen m.b.t. een verhuizing van de 
peuteropvang en de BSO naar De Klimop. De voorbereidingen waren in een vergevorderd stadium. Op 
de valreep bleken de kosten voor aanpassing van het beoogde lokaal en de inrichting van een 
buitenspeelgelegenheid voor de peuters te hoog uit te vallen, waardoor de verhuizing vooralsnog niet 
doorgaat. Een enorme tegenvaller. Tijdens de openbare Dorpsraadvergadering van dinsdag jl. is daar 
door De Klimop en Kibeo een toelichting op gegeven. Er zal door ons gezocht gaan worden naar 
betaalbare mogelijkheden om toch onderdak te kunnen verlenen aan de peuteropvang en de BSO. 
Wij vinden het bijzonder spijtig dat in een artikel in de PZC van woensdag jl. vermeld staat dat de 
peutergroep al gaat intrekken bij De Klimop. Een onjuiste weergave. Het betreft een wens van zowel 
school, als peuteropvang. Het is (nog) geen feit. Wordt vervolgd. 

 
 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Welkom 
Jinte Bol is woensdag 4 jaar geworden, gefeliciteerd! We wensen haar een  
heel fijne tijd op De Klimop toe. 

Huis van Sint 
Donderdag 29 november mogen wij op bezoek bij Sinterklaas en zijn Pieten! Om 12.30 uur worden wij in 
het Huis van Sint in Zierikzee verwacht. Rond 14.00 uur zullen we weer terug kunnen keren naar de 
auto’s om weer naar school te gaan. We zullen dus rond 14.30 uur terug op school zijn.  
 
 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/


Schoolfruit 
Deze week zijn we weer gestart met het schoolfruit. In het kader van Sinterklaas hebben we onze 
beginletter van fruit gemaakt. Dat was een heerlijke letter! 

           

Gym 
Deze gymles hebben we een spel gedaan met cadeautjes. Wat was er veel te zien! De kinderen mochten 
5 dingen kiezen die zij op hun verlanglijstje wilden zetten.  

   

Nieuw thema 
De afgelopen twee weken hebben we over het thema 'wonen' gewerkt. We hebben woorden met de 
letter 'w' bedacht, verhalen over huizen gelezen, huizen van stroken gemaakt, huisnummers op huizen 
geschreven en gestempeld en een liedje bedacht 'In Dreischor staat een huisje...' Groep 3 heeft weer 
nieuwe letters geleerd: w-wip, o-zon, a-zak, u-bus en j-jas. Het ankerverhaal 'Lollig!' wat bij kern 4 van 
Veilig Leren Lezen hoort, vonden de kinderen erg grappig. De kinderen krijgen weer een werkjesmap van 
het thema herfst en wonen mee naar huis.  

Volgende week starten we natuurlijk met het thema Sinterklaas! Het herfsthuis  
van oma wordt omgetoverd tot de kamer van Sint en we zullen allerlei activiteiten  
en werkjes gaan doen over Sint en Piet. 

De kinderen krijgen voorgelezen uit het ankerverhaal van Veilig Leren Lezen kern 5  
'Mag dat wel?', met daarbij weer nieuwe letters. 

 
 

Nieuws uit groep 4-5 

 

Sinterklaas 

De leerlingen in groep 4/5 hebben surprise lootjes getrokken voor Sinterklaas. Er is 

een informatie brief mee gegaan waarin u kunt lezen wat ongeveer de bedoeling is. 

We hopen op een gezellige dag met mooie surprises en gedichten. Heeft u nog 

vragen dan kunt u altijd terecht bij meester Tim.     

 

 



Oudergesprekken 

Afgelopen week waren op school de oudergesprekken. Het waren fijne gesprekken waarbij het altijd 

prettig is om de voortgang van uw kind tussendoor te kunnen bespreken.  

Biologie toets 

De biologie toets van thema 1 is op woensdag 21 november. Het thema gaat over de wereld om je 

heen. Dit is de wereld waarin jij leeft. Een wereld die barst van het leven. De meeste planten en dieren 

kun je gewoon zien. Er zijn ook kleinere beestjes die kun je alleen zien met een microscoop. Allemaal 

samen vormen ze de natuur en daar horen wij ook bij.    

Wist u dat planten veel ouder kunnen worden dan dieren. De oudste boom van de wereld is bijna 4800 

jaar oud. Het oudste dier is een mossel. De mossel kan ruim 400 jaar oud worden.  

Fotoalbum 

Op onderstaande 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 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) 
Woensdag 21 november: NAUT toets 1  
Donderdag 22 november: werkstuk stap 1-3 
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 
Donderdag 20 december: werkstuk stap 4-5-6 
Vrijdag 11 januari: totale werkstuk inleveren 

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


 

 
 
Week van de mediawijsheid- Mediamasters!  
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones:  
media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs  
zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze  
voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken onze leerlingen in  
MediaMasters, de serious game voor groep 6, 7 en 8 die wordt gespeeld  
tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 tot en met 23 november 2018)  
door duizenden kinderen in heel Nederland. 
 
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. Leerlingen worden 
gedurende vijf speldagen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in MediaMasters te helpen. Hiervoor 
moeten zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten die te maken 
hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid. De klas die hiermee de meeste bits scoort, mag 
zich de meest mediawijze klas van Nederland noemen en wint mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt na 
afloop een MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk voor meer informatie op: 
www.mediamasters.nl. 
 
De rol van ouders 
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen 
gaan. MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale 
media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, 
virtual reality en online gedrag.  
 
Week van de Mediawijsheid 
MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) Het 
thema luidt: ‘Heb jij het onder de duim?’. Tijdens deze week roept Mediawijzer.net docenten, 
professionals, ouders, kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan 
over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden. Kijk voor meer informatie op website: 
www.weekvandemediawijsheid.nl. 
 

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

Discozwemmen in zwembad Dolfijn 
Vanavond, 16 november, in er vanaf 19.30 uur discozwemmen in zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk. 
Entree €3,50. Diploma A vereist. Vol=vol.  (Zie bijgevoegde flyer) 
 

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. Vorige week heeft u bij De Kletskop Nr.12  hierover 
een flyer ontvangen.. 
 

 
Dreischor’s got Talent: meld je aan! 
De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar er is nog ruimte voor meer deelnemers  
aan Dreischor’s got Talent. In alle groepen zoeken we nog deelnemers: schooljeugd,  
ouderen, playback en live-acts. Schroom niet en geef nog snel op, dan maken we er  
met zijn allen weer een geslaagde avond van! 
Wil je meedoen? Meld je dan (uiterlijk 17 november) aan bij Daisy van Vliet aan de  
Weststraat 5. 

 

 

http://www.mediamasters.nl/
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