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       28 november   -   Marylène Mol 

 
Jumbo Sparen voor je school 
Tot en met dinsdag 20 november kon u bij Jumbo sparen voor onze school. Bij elke  
besteding van €10 ontving u een schoolpunt. U heeft massaal deze schoolpunten toegekend  
aan onze school. Van de punten die we gespaard hebben, kunnen wij extra leer- en spel- 
materialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl  
kunt u nog steeds onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. U kunt uw  
gespaarde punten nog tot 27 november inleveren bij ons op school. In de bovenbouw-entree  
staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten. We willen u allen hartelijk danken voor het  
meesparen voor onze school. De teller staat op dit moment al op 6276 punten! Fantastisch! 
Volgende week kunnen we de eindstand bekend maken. 
 
Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek 
Onlangs is er een periodieke tevredenheidsmeting gedaan onder leerlingen, ouders/verzorgers en 
leerkrachten van alle Obase-scholen. De vorige meting vond in 2015 plaats. De respons van 
ouders/verzorgers was deze keer met slechts 55% (in 2015 was dat 67%) enigszins teleurstellend. De 
respondenten vulden allen een vragenlijst in over diverse items m.b.t. tot de school: cultuur, sociale 
veiligheid, communicatie, leermiddelen, zorg, medezeggenschap…… De resultaten waren over de hele lijn 
positief tot zeer positief te noemen. De verschillende groepen respondenten kwamen dan ook tot mooie 
“rapportcijfers” voor de school. Van de medewerkers kreeg De Klimop een 8.2, van de ouders/verzorgers 
een 8.0 en van de leerlingen maar liefst een 8.9! 
Hiermee heeft de positieve trend die na 2013 is ontstaan, zich voortgezet. Zowel in de itemscores, als in de 
rapportcijfers is de trend zichtbaar. Daar zijn wij als school uiteraard erg blij mee. We gaan er voor om deze 
grote mate van tevredenheid vast te houden. 
 
Stagiaire 
M.i.v. maandag 26 november a.s. komt Manuela Vielvoije stagelopen op De Klimop in groep 4-5. Zij volgt 
een opleiding tot onderwijsassistente. Wij wensen Manuela een heel fijne en leerzame tijd toe op onze 
school. 

                                     Schoen zetten 
                                     Donderdag 29 november a.s. mogen de kinderen op school hun schoen zetten.  
                                     In voorgaande jaren waren zij de volgende ochtend steeds aangenaam verrast door  
                                     wat zij aantroffen. We zijn benieuwd of dat dit jaar ook weer het geval zal zijn.  
                                     Spannend hoor! 

EU-Schoolfruitprogramma 
In de komende week zal de kinderen in het kader van het EU-schoolfruitprogramma 
weer 3 soorten groente/fruit worden aangeboden. Deze keer is dat een appel, een  
peer en een stuk meloen. De “gruitdagen” zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 
 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/


‘Ik ben het zat!’  
Onderstaand stukje heeft als doel om bekendheid te geven aan het bestaan van het project ‘Ik ben het 
zat!’: een project voor Zeeuwse gezinnen die het moeilijk hebben. 
 
Wenst u ook voor u en uw gezin een toekomst met meer geluk en minder zorgen? Bent u bereid om hier zelf 
stappen in te gaan zetten, met steun van een coach? Meld u dan aan voor het project ‘Ik ben het zat!’. 
Het project is bedoeld voor Zeeuwse gezinnen die het moeilijk hebben. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
financiële problemen of werkeloosheid. Daarnaast spelen problemen op het gebied van alcohol, drugs, 
gamen of gokken. Gezinnen krijgen negen tot twaalf maanden intensieve begeleiding van een persoonlijke 
gezinscoach. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.ikbenhetzatzeeland.nl  
 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Waterpokken! 
Gisteren hadden we wel een heel klein groepje met kinderen; 15 van de 26 kinderen zaten in een veel 
kleiner kringetje dan gewoonlijk. De een na de ander krijgt het te pakken: het waterpokken virus. We 
wensen iedereen veel beterschap!   

Sinterklaasjournaal- Pietenplaatjes 
Elke dag kijken we het Sinterklaasjournaal en hebben we een cadeautje op het digibord (extra filmpje met 
opdracht) om uit te pakken. Ook wij hebben de inmiddels beroemde pietenplaatjes gekregen. We zijn er 
mee aan het ruilen en hebben er gisteren een leuk vilten hoesje voor gemaakt om ze in te bewaren. 

Pietengym 
Gisteren hebben we pietengym gedaan. De kinderen moesten: 
- over de nok van het dak lopen 
- op het dak klimmen 
- cadeautjes door de schoorsteen gooien 
- van het dak springen 
- koprollen  
- door de schoorsteen kruipen 
En wat denkt u? Allemaal geslaagd! Met pietendiploma op zak gingen de kinderen naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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, dus we vertrekken om 12 uur vanaf school met de auto. 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. Wil iedereen er aan denken op donderdagochtend een zit-verhoger mee 
te nemen naar school voor in de auto! 

  

 

http://www.ikbenhetzatzeeland.nl/


 

 

Nieuws uit groep 4-5 

Pietenplaatjes 
We hebben een doos met Pietenplaatjes gekregen van Sinterklaas en die kun je met elkaar ruilen. De 
plaatjes zijn super leuk en de leerlingen hebben er veel plezier mee!  

Biologie toets 
Woensdag hebben de leerlingen van groep 5/6 een toets biologie gemaakt van thema 1. Zodra ik deze toets 
heb nagekeken krijgen de leerlingen hun cijfer.  

Spatten 
Afgelopen vrijdag hebben we leren spatten in groep 5/6. De leerlingen vonden het heel leuk om te doen. 
De resultaten hangen in de klas en zien er erg mooi uit. Heeft u nog oude tandenborstels dan kunnen wij 
die goed gebruiken voor het spatten.  

               

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht blok 3: 
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 
 
Surprises 
De kinderen hebben vorige week donderdag lootjes getrokken. Ze hebben allemaal een begeleidende brief 
meegekregen met tips en tops. Heel veel succes met maken van de surprises! 

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

 

Aankomst Sinterklaas en “Dreischor’s got Talent”  

 

 

 

Morgen, zaterdag 24 november, zal Sinterklaas in Dreischor arriveren. 
Om 10.00 uur wordt hij verwacht bij de kruising Bogerdweg - Zuiddijk.  
Vanaf 19.30 uur is in het dorpshuis weer veel talent te bewonderen bij 
“Dreischor’s got Talent”. 

 


