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2 december - Jenthe Marijnissen
4 december - Xavi Verwest
5 december - meester Hans
Eindstand Jumbo Sparen voor je school
Aan alle leuke dingen komt een eind. Zo ook aan de Jumbo Sparen voor je school actie. Tot en
met dinsdag 27 november konden we schoolpunten invoeren. Van de punten die we gespaard
hebben, kunnen wij extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u nog steeds onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. De gespaarde punten worden momenteel omgezet in waarde-cheques.
In de week van 10 december horen we wanneer de cheque wordt uitgereikt. In januari kunnen
We dan overgaan tot verzilveren van de cheque. We willen u allen hartelijk danken voor het
meesparen voor onze school. De eindstand voor De Klimop is 6808 punten! Fantastisch!
We zullen u op de hoogte houden van de verdere stappen.

Schoen zetten
Woensdag 28 november jl. hebben de kinderen op school hun schoen mogen zetten.
Evenals voorgaande jaren waren zij gisterochtend aangenaam verrast door
wat zij aantroffen. De hulpjes van de Goedheiligman hadden in alle klaslokalen en
beide hallen de boel flink overhoop gehaald. Naast de chaos die de Pieten hebben aangericht in de school,
vond iedereen ook iets lekkers in de schoen/la. Dat kon ook niet missen, want op De Klimop zitten enkel
leuke, lieve kinderen…….
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 mandarijn, een appel en waspeen.
De “gruitdagen” zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Smullen met Sinterklaas!
Volgende week is het alweer Sinterklaas. In plaats van pepernoten zijn sinaasappels en mandarijntjes een
lekker en gezond alternatief en horen ze ook echt bij het Sinterklaasfeest!
Het verhaal gaat dat een arme man zich geen bruidsschat voor zijn
dochters kon veroorloven. Daarom gooide de Sint stiekem zakjes
met gouden munten door het raam in de schoenen voor de haard.
Zo konden de dochters toch trouwen en dat is waarom de Sint
‘goedheiligman’ wordt genoemd.
Eerst werden de gouden munten goudklompen genoemd, vervolgens
gouden ballen en ten slotte appeltjes van oranje. En daarom vinden
kinderen met Sinterklaas naast pepernoten nog dikwijls een mandarijntje of sinaasappel in hun schoen.
Een mooi verhaal ………….

Vervanging bij ziekte
Afgelopen dinsdag bleek weer eens hoe schaars de vervang(st)ers zijn ingeval van een zieke leerkracht.
Juf Isabel was te ziek om te komen werken, maar er was geen vervanger beschikbaar. Er is toen intern wat
geschoven, maar ideaal is dat niet. In de middag zijn groepen samengevoegd. Het kan in de toekomst zeker
gaan voorkomen dat we een groep/groepen naar huis moeten sturen bij ziekte van een leerkracht. Het
meest voor de hand ligt om in dat geval in eerste instantie aan de kleuters te denken. Natuurlijk hopen we
dat moment zolang mogelijk uit te stellen, maar groepen combineren tot een aantal van 40 leerlingen is
ook onwenselijk. Intern zijn we aan het stoeien met diverse scenario’s. De periode waarin statistisch gezien
de meeste mensen ziek worden is immers nog niet voorbij……
Kerst Muziek Gala
Op woensdag 19 december a.s. mogen de leerlingen van groep 6,7,8 naar de Brabanthallen in Den Bosch
om het Kerst Muziek Gala bij te wonen. Dit “uitje” hebben zij verdiend met hun deelname aan de “Lang
Leve de Muziekshow”. De rit naar Den Bosch wordt gemaakt met de bus, die speciaal voor ons geregeld is.
Naast een optreden van de Grootste Schoolband van Nederland zit het gala vol met muziek door en voor
kinderen, optredens van onder anderen Guus Meeuwis, Ilse de Lange, Matt Simons, Haevn, Sharon
Doorson en jonge muzikanten. Deze feestelijke middag wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy
Monteiro en geregistreerd door AVROTROS.
Het Kerst Muziekgala 2018 wordt uitgezonden op 26 december om 20:28 op NPO1.
De bus zal om plm.13.00 uur bij school vertrekken. Om plm. 19.30 uur zijn we weer terug in Dreischor.
Surprises
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben twee weken geleden lootjes getrokken. Ze hebben allemaal een
begeleidende brief meegekregen met tips en tops. Heel veel succes met het maken van de surprises, als het
nog moet worden afgerond! De surprises die al klaar zijn, mogen vanaf maandag 3 december mee naar
school genomen worden. Zo kunnen ze nog worden “tentoongesteld”.

Nieuws uit groep 1-2-3
Zieken
Gelukkig zijn de meeste kinderen weer terug op school. We horen nog wel veel
hoesten en zien nog wat waterpokken, maar dat zal ook weer wel over gaan.
Sinterklaas
Maandag vonden we allerlei pakjes op school. Mooi ingepakt met sinterklaaspapier, maar zonder naam.
Hoe zijn die in de gang terecht gekomen? Sommige pakjes waren heel licht en er was niets te horen als je
ermee ging schudden. Fopcadeautjes dus, gewoon leuke versiering…. Maar er was ook 1 klein pakje met
paardenpapier waar wel iets in zat: nieuwe pietenplaatjes! Voor ieder 4. Nu hebben we er al 15!
Op dinsdag lag er weer een pakje met hetzelfde inpakpapier in de klas. De helpers mochten het open
maken. Er zat voor ieder kind (en de juffen) een leesplankje in waar we onze pietenplaatjes op kunnen
leggen. Handig, want zo kunnen we zien wat we dubbel hebben en welke we nog moeten. Er werd weer
druk geruild. Toch hebben sommigen nog dubbelen. We moesten er allemaal nog 2. Gelukkig zat er vrijdag
weer een envelop bij de post. Iedereen is compleet.
Tijdens de knutsel-les hebben we mooie vilten hoesjes gemaakt om de plaatjes in te bewaren.

Woensdag mochten we onze schoen op school zetten. De verlanglijstjes gingen in onze gymschoenen,
zodat Sinterklaas weet waar hij ons blij mee kan maken.
Donderdagochtend was al snel duidelijk dat de pieten langs geweest zijn. Wat een rommeltje. Alle stoelen
stonden door elkaar. Gelukkig stonden de schoenen op de eigen stoel en lag er heerlijk strooigoed bij. Maar
naar de chocoladeletters moesten we toch nog even zoeken. De nieuwe pieten hadden ze ergens tussen
het speelgoed verstopt. We vonden ze tussen de K’nex. Voor ieder kind was er een S van Sint of een P van
Piet.

’s Middags gingen we op bezoek in het huis van Sinterklaas. Via de bakpieten gingen we naar boven naar de
kamer van Sinterklaas. We hielpen Piet zoeken naar zijn knuffel die hij kwijt was en maakten een gezellig
praatje met Sinterklaas. In de verschillende kamers zochten we met de pieten naar tandenborstels en
knuffels, zongen we sinterklaasliedjes en speelden we op de pietenzolder. Tot slot keken we naar een film
over Piet die zijn knuffel kwijt was. Bij het naar huis gaan kregen we nog een zak met versgebakken
pepernootjes mee die vrijdag in de klas verdeeld werd.
Lieve moeders en oma, dank je wel voor het rijden. Fijn dat zoveel ouders aan een stoelverhoger hebben
gedacht. Zo konden we de kinderen zo veilig mogelijk vervoeren.

Het was dus een drukke, maar heel gezellige week. Nu even uitrusten in het weekend, zodat we weer fit
zijn voor het bezoek dat Sinterklaas op woensdag aan onze school brengt.

Nieuws uit groep 4-5
Bericht van Sint
De Sint heeft ons laten weten. Dat hij groep 4/5 niet gaat vergeten. Op woensdag 5 december gaat het
gebeuren. Dan staat hij met de Pieten voor de deuren. Het wordt weer een knalfeest met veel marsepein. En
een surprise met kadootje; yeeeh…. wat fijn. Wij hebben er heel veel zin in!!

De Pieten zijn gisteravond in onze klas geweest en zijn er lekker doorheen gesjeesd. Ze kwamen de tafel
met de fossielen tegen en daar zijn ze keurig vanaf gebleven! De tafels en stoelen stonden aan de kant
want de Pieten deden de handstand. Wij hebben niet verzuimd en alles is weer netjes opgeruimd.

Lieve ouders, woensdag hebben we onze schoen gezet en donderdag kwamen we op school en het was
een erge rotzooi. De tafels zaten op elkaar, 3 schoenen zaten op het digibord ook die van mij en de boeken
lagen overal en ze hadden de suikerklontjes niet meegenomen en de peer ook niet mee genomen en het
water hebben ze ook niet meegenomen. De chocolade letters zaten in het schaakbord van Megallen. We
gingen alles opruimen en toen was alles opgeruimd. Groetjes Gwen

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht blok 3:
Maandag 3 december: rekentoets blok 3a
Huiswerkoverzicht blok 4:
Vrijdag 7 december: woordenschat woorden week 1
Maandag 10 december: spelling woorden week 1
Maandag 10 december: spelling werkwoorden week 1 (groep 7/8)
Vrijdag 14 december: woordenschat woorden week 1 + 2
Maandag 17 december: spelling woorden week 1 + 2
Maandag 17 december: spelling werkwoorden week 2 (groep 7/8)
Donderdag 20 december: woordenschat woorden week 1 + 2 + 3
Donderdag 20 december: taaltoets: leren woordenschat week 1 t/m 3 + instapkaarten taal verkennen
Donderdag 20 december: werkstuk stap 4-5-6
Donderdag 10 januari: spelling woorden week 1 + 2 + 3 = woordendictee
Donderdag 10 januari: spelling werkwoordenweek 3 = werkwoordendictee (groep 7/8)
Vrijdag 11 januari: zinnendictee: leren alle (werk)woorden week 1 + 2 + 3
Vrijdag 11 januari: totale werkstuk inleveren
Maandag 14 januari: inleveren rekenhuiswerk blok 4a; rekentoets
Indigo preventiebus
Aanstaande donderdag 6 december komt er een Amerikaanse schoolbus
van Indigo langs voor groep 8. Indigo is een landelijke organisatie met
betrekking tot de gezondheidszorg. Indigo heeft een ouderwetse schoolbus
omgetoverd tot de preventiebus. Er wordt (preventie) voorlichting gegeven
over roken, alcohol en energiedrankjes. We zijn erg benieuwd!

wat is er nog meer te doen buiten schooltijd …….. ??????
Lichtjeszwemmen in zwembad Dolfijn
De activiteitencommissie van zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk organiseert op vrijdag 7 december
lichtjeszwemmen voor alle basisschoolkinderen met een A-diploma. Dit is een feestavond waarbij kinderen
kunnen vrijzwemmen in een sfeervol verlicht zwembad met een hapje en een drankje; op deze avond
wordt er geen muziek gedraaid. (zie flyer)

VakantieMix bij Kibeo
Tijdens de Kerstvakantie biedt Kibeo weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de VakantieMix.
Voor het volledige programma van de VakantieMix en GroenMix kunt u terecht op website van Kibeo:
www.kibeo.nl Aanmelden kan ook online. (zie flyer)

Kerstmarkt in Brugge
De tijd gaat erg snel. Sinterklaas is het land nog niet uit, maar de gedachten gaan al uit naar Kerst.
Om in de sfeer te komen is er op zaterdag 15 december 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. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus. In bijgaande flyer treft u meer informatie aan.
(zie flyer)

