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8 december - Anne Rietdijk
Sinterklaas
Woensdag was het dan eindelijk zover: Sinterklaas bracht een bezoek aan De Klimop. Voordat het zover
was, moest eerst een probleem met een zwarte Piet worden opgelost: deze was op het dak van de school
beland en kon er niet meer af. Met hulp van de gealarmeerde brandweer werd hij veilig naar beneden
geloodst. Daarna kon Sinterklaas welkom worden geheten en kon het feest beginnen. Uiteraard brachten
de Sint en de Pieten een bezoek aan alle groepen en werd her en der strooigoed uitgedeeld/gestrooid.
Alle kinderen werden natuurlijk ook verblijd met een cadeau. Het was weer een leuke ochtend.

Facebook-pagina Obase De Klimop
Niet alleen via De Kletskop wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt op school, ook op
Facebook worden wekelijks foto's van activiteiten geplaatst. U kunt onze facebook-pagina hier vinden.

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 stukje mango, een peer en een stukje Dinomeloen. Dit zijn geen producten die de kinderen heel vaak zullen eten. Het schoolfruitprogramma beoogt
o.a. om leerlingen kennis te laten maken met groente en fruit dat thuis
minder vaak op de fruitschaal ligt.
Proeven, ervaren, bekijken en er informatie over krijgen stimuleert de
kinderen mogelijk om verschillende soorten groente en fruit te leren
waarderen. De “gruitdagen” zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Kerstcrea
Op dinsdagmiddag 18 december is het weer “kerstcrea”. Gezellig met zijn allen kerst-knutselen. Voor deze
activiteit is het altijd fijn om wat extra handjes in de klassen te hebben. Als u het leuk vindt om deze middag
te assisteren op school, kunt u dat even laten weten aan de groepsleerkrachten.

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 vertrekken bij de bushalte aan de Bogerdweg. Om plm. 19.30 uur zijn we weer
terug in Dreischor.
Kerstviering
Op donderdag 20 december is de jaarlijkse kerstviering met de leerlingen.
Dit jaar zal een deel van de viering op school plaatsvinden en een deel in
de kerk. Op school zullen alle kinderen vanaf 16.45 uur gaan genieten van
een lekker kerstbuffet, dat wordt samengesteld uit zelf meegebrachte
gerechtjes. Maandag a.s. krijgen de kinderen daarover een brief mee
naar huis, waarin verdere informatie wordt gegeven.
Na het eten lopen we met zijn allen naar de kerk, waar de viering vanaf
18.30 uur wordt voortgezet. Om plm. 19.30 uur zit de kerstviering erop.
Vrije middag
Zoals in de schoolgids en de activiteitenkalender al vermeld staat (zie www.deklimop.obase.nl ), hebben de
leerlingen op vrijdagmiddag 21 december vrij. De Kerstvakantie begint op die dag om 12.00 uur.

Nieuws uit groep 1-2-3
Sinterklaas in groep 1-2-3
Vol verwachting klopt(e) ons hart... Woensdag was het eindelijk zover, Sinterklaas en zijn pieten kwamen bij
ons in de klas. De kinderen mochten in groepjes bij Sint komen om met hem te praten. Hij wist van alles
over ons te vertellen en vragen, dat stond allemaal in zijn grote boek. Tussendoor zongen we liedjes als
Sinterklaas mag ik uw paardje aaien, De Pietensprong en Pietengym, lazen we gedichtjes voor en aten we
natuurlijk kruidnootjes. Om 11 uur kwam piet met een heel grote zak vol cadeautjes. Iedereen kreeg een
cadeau wat op zijn of haar verlanglijstje stond! Wat was iedereen blij. We hebben een super leuk
Sinterklaasfeest gehad. Bedankt iedereen! Binnenkort zullen de foto's op de website te bekijken zijn.

Nieuws uit groep 4-5
Sinterklaas 5 december
We hebben het prima naar ons zin gehad afgelopen woensdagochtend, er waren mooie surprises gemaakt
en originele gedichten geschreven. Iedereen had heel goed zijn best gedaan! Heel knap vond ik dat
iedereen de hele ochtend geduldig was, totdat hij of zij aan de beurt was om zijn surprise uit te pakken. We
hebben allemaal naar elkaars gedicht geluisterd en voor je het wist was de ochtend alweer voorbij. Om half
11 kregen we in de klas bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten,
spannend!!! Sinterklaas is zeker een half uur geweest en een aantal
leerlingen hebben iets laten zien waar ze goed in zijn, zoals een dansje.
Gwen heeft haar surprise uitgepakt terwijl de Sint in de klas was,
Sinterklaas vond het erg leuk om naar het gedicht te luisteren en om te
zien hoe het bij ons in de klas gaat.
Over 2 weken is het kerstdiner, wij hebben er nu al zin in!!
Werkstukken
Volgende week gaan we in groep 4 en 5 beginnen met het maken van een werkstuk. Waarover mag mijn
werkstuk gaan? Waar haal ik informatie vandaan? Hoe lang mag ik erover doen? Waar moet je nog meer op
letten? Tot slot spreken we een datum af wanneer het werkstuk uiterlijk moet worden ingeleverd. We
maken het werkstuk voor een gedeelte op school, maar ook thuis zal er aan gewerkt moeten worden. Meer
informatie volgt volgende week.
Rekenen
We zitten aan het einde van blok 3 bij rekenen, taal en spelling. Binnenkort volgt de toets. In groep 5
hebben we in blok 3 weer de nodige aandacht gehad voor de getallen tot en met 1000. We hebben het
optellen en aftrekken tot en met 100 vaak geoefend. De tafel van 6 en 7 zijn nu geoefend in groep 5. De
leerlingen hebben in groep 4 leren klokkijken (hele en halve uren). In blok 3 hebben we voor het eerst goed
geoefend met analoge en digitale notatie van de tijden. Ook het geld rekenen is aan bod gekomen dit blok:
bijvoorbeeld een trui kost 69 euro. Betaal gepast. Teken de munten.
In groep 4 hebben we geleerd hoe we moeten optellen en aftrekken over het
eerste tiental. De tafel van 4 is regelmatig voorbij gekomen en ik heb het idee
dat iedereen de tafel van 4 nu wel goed kent, blijven herhalen is belangrijk,
op naar de tafel van 5 en 6. De leerlingen hebben nu kennis gemaakt met alle
munten en biljetten en we hebben geleerd hoe een maandkalender werkt.
Hieronder kunt u gezellige Sinterklaas foto’s vinden uit groep 4 en 5.
https://myalbum.com/album/EkuijGba7hQq

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht blok 4:
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

Surprises
Woensdag was de Sinterklaasviering. Wat een ontzettend mooie surprises en geweldig geschreven
gedichten. Complimenten! We hebben een erg leuke en gezellige ochtend gehad.
Kaarsjes aan
Vanaf vrijdag 7 december brengen we de klas in kerstsferen. De kinderen mogen een kaarsenhouder of
-standaard meenemen om een waxinelichtje te kunnen branden. Zo starten we ochtenden tot aan de
kerstvakantie in kaarslicht. Het is handig als zij zelf een voorraadje waxinelichtjes meenemen.
Indigo preventiebus
Donderdagochtend kwam de Amerikaanse schoolbus van Indigo langs.. Indigo is een landelijke
organisatie met betrekking tot de gezondheidszorg. Indigo heeft een ouderwetse schoolbus omgetoverd
tot de preventiebus. Er is (preventie) voorlichting gegeven over roken, alcohol en energiedrankjes.
Wist u dat ..
.. er in één energiedrankje 9 suikerklontjes zitten.
.. er in één energiedrankje 80 mg cafeïne zit en een iemand van 15 jaar
maar 85 mg kan verwerken.
.. de hersenen, het brein, groeit tot en met 23 jaar.
.. de hersencellen stoppen met groeien wanneer je alcohol drinkt als je
nog niet volwassen bent.
.. er in een sigaret 4000 verschillende stofjes zitten.
.. de stof teer kleverige deeltjes zijn die er voor zorgen dat de longen
zwart worden.

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
(vanavond!) 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.
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.
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.

