
Datum: 21 december 2018, Nr. 18 

 

       21 december   -   Fenna Verwest 
        22 december   -   Noél Verwest 
        31 december   -   Gwen van Vliet 
          2 januari         -   Simon Kappetijn 
          2 januari         -   Mia van Weele 
          6 januari         -   Dagmar Hoogerheide 

 
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.      
 
Kerstviering 
Gisteravond was de jaarlijkse kerstviering met de leerlingen.  
Dit jaar was gekozen voor een gedeeltelijke viering op school een gedeelte  
de kerk. Op school hebben alle kinderen genoten van een lekker kerstbuffet,  
dat was samengesteld uit zelf meegebrachte gerechtjes. Het was werkelijk  
verrukkelijk wat er allemaal was klaargemaakt. 
Na het eten gingen we met zijn allen naar de kerk, waar de viering werd  
voortgezet. Het werd een mooie viering, waaraan ook Crescendo een steentje  
bijdroeg. Zij begeleidden enkele liedjes en speelden een paar eigen stukken. 
Een en ander werd afgewisseld met optredens van de leerlingen. Om plm. 19.45 uur zat de kerstviering 
erop. Alle aanwezigen kregen na afloop nog iets lekkers aangeboden door de Ouderraad. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde kerstviering. 
 
Vrije middag 
Zoals in de schoolgids en de activiteitenkalender al vermeld staat (zie www.deklimop.obase.nl ), zijn de 
leerlingen vanmiddag vrij. De Kerstvakantie begint 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 
Op dit moment is nog niet bekend welke 3 soorten groente/fruit in de eerste schoolweek van januari 
worden aangeboden in het kader van het EU-schoolfruitprogramma. De “gruitdagen” blijven woensdag, 
donderdag en vrijdag. 

 

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/
http://www.deklimop.obase.nl/


 
Gezonde lunch 
Wij besteden op school regelmatig aandacht aan gezonde voeding. In dat kader nemen wij o.a. ook deel 
aan het EU-schoolfruitprogramma en het Nationaal Schoolontbijt. Wij vinden het fijn dat de meeste 
leerlingen van thuis veelal ook gezonde pauzehapjes en lunchpakketten meekrijgen naar school. Het komt 
echter ook voor dat we in de lunchtrommeltjes van kinderen dingen aantreffen, die niet in de categorie 
“gezond” passen, zoals snoep en chocola. Wilt u bij het vullen van de lunchtrommel(s) van uw kind(eren) 
zoveel mogelijk rekening houden met de insteek van school m.b.t. gezonde voeding? 
 
Ouderportaal 
In het Ouderportaal is het item “toetsen” tijdelijk uitgezet. In januari breekt immers weer de periode van de 
Cito-toetsen aan. Zodra alle toetsgegevens verzameld en ingevoerd zijn, zetten we het item “toetsen” weer 
open en kunt u de resultaten van uw kind(eren) weer inzien. Dat zal eind januari/begin februari zijn. 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 

Fijne dagen 
Wat was het gezellig gisteren. Vrolijke gezichten, mooie kerstkleding, heerlijke hapjes en tot slot een 
optreden in de kerk! We willen iedereen bedanken voor de hapjes, hulp en aanwezigheid. 
Fijne feestdagen en tot in 2019! 
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Nieuws uit groep 4-5 

Toetsen 
Afgelopen woensdag heeft groep 5 en 6 een toets Aardrijkskunde gemaakt, de leerlingen hebben nog voor 
de vakantie het cijfer gekregen, maar we hebben de toets nog niet klassikaal nabesproken.  

Na de vakantie gaan we beginnen aan thema 2 van geschiedenis > onderwerp: De Romeinen.  

Kerstdiner  
Wat hebben we met zijn allen een gezellige kerstavond gehad. We hebben in de klas heerlijk gegeten van 
de verschillende gerechten die door de leerlingen zijn meegenomen. We hebben daarna nog gedanst en 
gezongen in de klas en in de kerk. We hebben er allemaal van genoten! Iedereen bedankt voor het 
organiseren en maken van een super gezellige kerstavond!!   

            



- Ik wens jullie een fijne 2019 en ik wens ook dat jullie een fijn leven hebben en gezond 
blijven. Liefs Ruben en Gwen. 

- Wij wensen jullie veel geluk en fijne kerstdagen. Groetjes Ferre en Julius.  
- Prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Groetjes Megallen en Jaimy.  
- Ik wens jullie een fijn 2019 en Kerstfeest. Liefs Yasmine.  
- Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar en een leuk 2019!! Liefs Juliette 
- Lieve ouders, 21 december hebben we Kerstdiner 201!! Gezellig en lekker!! Liefs Xavy 
- Fijne Kerst and a happy New Year. Ik wens jullie een leuk 2019!!! Lieve groetjes Yfke 
- Beste ouders, Ik wens jullie een fijne kerst allemaal. Beste groetjes van Lennart.  
- Mijn kerstwens: Ik wens dat jullie voor altijd gezond blijven. Groetjes Leon.   
- Beste ouders, We wensen jullie veel geluk in 2019. Liefs Anne en Zola.  
- Hier Julian, ik wens jullie fijne Kerstdagen and a happy New Year!!! Groeten Julian. 
- Ik hoop dat we altijd lief samen spelen. Dat we altijd lieve kerstdagen vieren.  Liefs Karolina 
- Het kerstdiner is morgen op school!! Ik ga mini pizzas en cupcakes maken. Groetjes Ryan  
- Iedereen hele fijne dagen toegewenst en een goed 2019!! Groetjes Jan Justin  
- Prettige feestdagen en een gelukkig, leerzaam en gezond 2019!!! Groet meester Tim  

Werkstukken 
Onlangs 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: 
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  
 
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.   
 
Info-avond schoolkamp 
Op dinsdagavond 29 januari 2019 is er voor de ouders/verzorgers van groep 6-7-8 een info-avond over het 
schoolkamp dat van 27 t/m 29 mei gehouden wordt. Wij hopen dat er van iedere leerling een 
ouder/verzorger vertegenwoordigd kan zijn. 
 
Kerst Muziekgala 
Afgelopen woensdag is groep 6-7-8 naar de Brabanthallen in Den Bosch geweest voor het Kerst Muziekgala. 
Koningin Máxima was onze eregast. Het gala zat 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. 
Iedereen zag er prachtig uit. We hebben een ontzettend leuke middag gehad! 
Deze feestelijke middag werd gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro. De aflevering wordt 
uitgezonden op Tweede Kerstdag op woensdag 26 december om 20.28 uur op NPO1.  
 
 
 

 

 



Gymtassen 
Donderdag is de laatste gymles voor de vakantie. De gymtassen worden mee naar huis genomen om te 
wassen. Maandag na de vakantie worden de gymtassen weer op school verwacht. 
 
Kerstwens 
In de WereldRegio die vandaag verschijnt, kunt u kerstwensjes lezen van de leerlingen van groep 8. 
Deze wensjes staan samen met de kerstwensjes van “groep-achters” van andere scholen op Schouwen-
Duiveland op een gezamenlijke pagina. Een leuk idee. 
 
Vanmiddag begint de kerstvakantie. Groep 6-7-8 wenst iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor 
2019! 
 
 
 

 

 

 

 

 

                     We zien elkaar terug op school op maandag 7 januari 2019 om 8.30 uur. 

 


