Datum: 14 december 2018, Nr. 17

15 december - Nina Timmermans
16 december - Amber den Boer
21 december - Fenna Verwest
Welkom
Op 16 december wordt Amber den Boer 4 jaar. Daarmee bereikt zij de basisschoolleeftijd. Amber is al aan
het “wennen” op De Klimop. Na haar 4e verjaardag mag ze echt naar de basisschool. Wij heten haar van
harte welkom op De Klimop.
Foto’s Sinterklaasfeest
De foto’s van het Sinterklaasfeest 2018 kunt u vinden op onze website.
Ga daarvoor naar: http://deklimop.obase.nl/fotos/albums/

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 vrijwel wekelijks foto's van activiteiten
geplaatst. U kunt onze facebook-pagina hier vinden.

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. We vinden het heel fijn dat diverse
ouders/verzorgers deze middag graag willen assisteren op school. Fijn dat u zich heeft aangemeld bij de
groepsleerkrachten.
Kledinghanger
Graag zouden we zien dat alle leerlingen voor de kerstcrea een kledinghanger meebrengen naar school.
Deze mag maandag a.s. al vast worden meegenomen.
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.12.30 uur vertrekken bij de bushalte aan de Stoofweg. Om plm. 20.00 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. Voor borden, bekers, bestek, enz. wordt gezorgd!
Na het eten lopen we met zijn allen naar de kerk, waar de viering vanaf
18.30 uur wordt voortgezet. Om plm. 19.45 uur zit de kerstviering erop.
Wilt u op de borden/schalen van de hapjes de naam van uw kind(eren) zetten?
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.

Studiedagen
In de Schoolgids 2018-2019 staan de studiedagen vermeld, die aan het begin van het schooljaar al bekend
waren. Op deze (mid)dagen zijn de kinderen vrij. Op onze website kunt u deze studiedagen ook vinden
(www.deklimop.obase.nl )
Inmiddels is bekend dat nog 2 extra studiedagen zijn ingepland i.v.m. een traject dat door de leerkrachten
op Obase-niveau wordt gevolgd. Het betreft een studie m.b.t. tot essentieontwikkeling bij kinderen. De
studiedagen die hiervoor in dit schooljaar gepland zijn, zijn: vrijdag 8-2-2019 en woensdag 12-6-2019.

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 peer, een mandarijn en een stukje ananas. 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.

Nieuws uit groep 1-2-3
Thema
Natuurlijk werken we de laatste twee schoolweken van het jaar aan het thema kerst. Hierbij staat het
kerstdiner centraal. We luisteren naar verhalen en leren woorden die bij een restaurant horen. In de gang
oefenen we hier verder mee en spelen we de verhalen en onze eigen ervaringen uit.
Wat is het dan mooi om als afsluiting met elkaar een heus kerstdiner in de klas te hebben. Gezellig hoor.

Stageweek
Deze week en volgende week hebben we extra handen in de klas. Meester Kevin is er dan iedere dag en
soms komt ook juf Emily ons helpen. Fijn hoor!
Meester Kevin heeft deze week ook wat meer met groep 3 gewerkt: samen lezen en rekenen. Ook heeft hij
een rekenles gegeven over de inhoud van verschillende flessen. Lekker samen passen, meten en
overgieten.

Veilig Leren Lezen
Deze week zijn we alweer gestart met kern 6. Dit is de laatste kern waarin
we nieuwe letters leren. We moeten er nog 5! En als we alles geleerd hebben,
dan is het tijd voor een feestje! Gelukkig is dat pas in het nieuwe jaar, want
nu hebben we al feestjes genoeg. En natuurlijk mogen de kinderen van
groep 1 en 2 gezellig aan dit feestje meedoen.
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Nieuws uit groep 4-5
Even voorstellen ….
Mijn naam is Manuela Vielvoije, ik woon in Zonnemaire en ben 19 jaar oud. Ik ben student aan Capabel in
Rotterdam. Hier volg ik de opleiding voor onderwijsassistente. Om praktijkervaring op te doen kom ik tot
volgend jaar november stage lopen op De Klimop. Ik zie er erg naar uit om samen met de kinderen te
werken en ze te begeleiden op de punten waar ze vast lopen. Ik heb de afgelopen 2 weken al kennis mogen
maken met groep 4/5 en dit is me zeer bevallen: het is een gezellig en enthousiast clubje. Ik ben er iedere
maandag en dinsdag dus heeft u verder nog vragen, stel ze gerust!
Aardrijskunde toets
Op woensdag 19 december heeft groep 5/6 een toets Aardrijkskunde over thema 1. Na de toets gaan we
weer verder met thema 2 van geschiedenis > De Romeinen!!!
Klokkijken oefenen
De meeste leerlingen vinden klokkijken nog erg moeilijk. Wij oefenen elke ochtend in de klas op
www.rekenen-oefenen.nl zowel analoge als digitale tijden. Dit is een fijne website waarop je van alles goed
kunt oefenen, ook het klokkijken. De leerlingen vinden deze manier van oefenen fijn om te doen. Misschien
eens leuk om thuis te proberen….

Werkstukken
Deze week hebben we gekeken hoe een werkstuk in elkaar zit. De leerlingen gaan voor het eerst een
werkstuk maken. We nemen er goed de tijd voor, want het kan soms best moeilijk zijn. We hebben
afgesproken dat alle werkstukken op maandag 25 maart 2019 ingeleverd zijn, eerder mag natuurlijk ook.
De leerlingen kiezen zelf een onderwerp met minimaal 5 geschikte hoofdstukken. De indeling is als volgt:
voorkant, inhoudsopgave, inleiding, 5 hoofdstukken, slot, bronvermelding. Alle leerlingen hebben een
informatieblad gekregen, waarin te lezen is wat er allemaal in een werkstuk komt te staan.

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht blok 4:
Maandag 17 december: spelling woorden week 1 + 2
Maandag 17 december: spelling werkwoorden week 2 (groep 7/8)
Woensdag 19 december: Aardrijkskunde toets hoofdstuk 1 voor groep 6
Woensdag 19 december: Aardrijkskunde toets hoofdstuk 2 voor groep 7/8. Ook topo leren!
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
Kerst Muziekgala
Op woensdag 19 december is groep 6/7/8 aanwezig bij het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in
Den Bosch. Koningin Máxima zal eregast zijn. Het gala zit boordevol muziek en dans, met spectaculaire
optredens van onder anderen Guus Meeuwis, Matt Simons, Ilse de Lange, jonge musici en de Grootste
Schoolband van Nederland.
Deze feestelijke middag wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro. De aflevering wordt
uitgezonden op Tweede Kerstdag op woensdag 26 december om 20.28 uur op NPO1.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 12.30 uur: vertrek uit Dreischor vanaf de bushalte aan de Stoofweg.
- 14.30 uur: inloop Brabanthallen
- 15.30 uur: start Kerst Muziekgala
- 18.00 uur: verwachte eindtijd
- 18.15-18.30: verwachte vertrektijd
- 19.30-20.00 uur: aankomst Dreischor
Wat moeten de kinderen meenemen:
- Lunch voor de pauze van 12.00 uur
- Brood en drinken voor op de terugweg naar huis.
- Iets te drinken en tussendoortje(s) voor in de middag.
- Feestelijke kleding (graag in een aparte tas!!)
De kinderen krijgen op school de tijd om zich om te kleden.
We hebben er allemaal veel zin in en het belooft een groot feest te gaan worden!
Informatieavond over overstap van PO naar VO
Naar aanleiding van het werkbezoek op de Pontes, zal er voor de ouders van groep 7/8 een
informatieavond worden gegeven door Vicky Faut. Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over
allerlei zaken waarmee u en uw kind te maken zullen krijgen bij de overstap van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs. Deze informatieavond zal plaatsvinden op dinsdagavond 8 januari 2019 vanaf 19.00
uur op De Schoener in Brouwershaven . U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

