Datum: 11 januari 2019, Nr. 19

17 januari - Ferre v.d. Helm
18 januari - Bodil van Toor
Onderwijsassistent
M.i.v. 7 januari jl. is Mike de Voogd als onderwijsassistent toegevoegd aan ons team. Mike is elke maandag
op De Klimop te vinden. Wij wensen hem een heel fijne tijd toe op De Klimop.
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. Onze facebook-pagina vindt u hier.
Ook op onze website kunt u terecht voor meer algemene informatie: www.deklimop.obase.nl
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
Ook in het nieuwe jaar zullen er wekelijks 3 soorten groente/fruit worden aangeboden in het kader van het
EU-schoolfruitprogramma. De (bijna) afgelopen week waren dat komkommer, mandarijn en peer. In de
komende week wordt den dat een mandarijn, een stuk appel en een stuk meloen.
De “gruitdagen” blijven woensdag, donderdag en vrijdag.

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?

MR-vergadering
Vanmiddag heeft de MR de derde vergadering van dit schooljaar. Van 15.15 - 16.30 uur wordt er vergaderd.
Mocht u aan willen schuiven, bent u van harte welkom!
Ouderportaal
In het Ouderportaal is het item “toetsen” tijdelijk uitgezet. Januari is immers weer de periode van de Citotoetsen. 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.
Schoolfotograaf
Op donderdag 31 januari a.s. komt de schoolfotograaf weer langs op De Klimop.
Evenals vorig schooljaar worden de foto’s gemaakt door dorpsgenote Katja van Noort.
Ook de peuters van Kibeo komen weer langs om geportretteerd te worden.
Jumbosparenvoorjeschool
In het najaar van 2018 heeft u massaal geholpen om voor onze school zoveel mogelijk Jumbo-spaarpunten
bij elkaar te sparen. Deze week werd bekend hoeveel de actie voor De Klimop heeft opgeleverd. Het is het
mooie bedrag van €760,61 geworden. Voor dit bedrag mogen we artikelen bestellen uit een speciaal
daarvoor ingerichte webshop. Dat kan variëren van creatieve materialen, spelmateriaal voor binnen en/of
buiten….. We gaan samen een goede bestemming voor het bedrag zoeken. Uiteraard laten we u weten
welke aanschaffen we gedaan hebben van de opbrengst. Bedankt nogmaals voor uw medewerking.

Nieuws uit groep 1-2-3
Knuffels en speelgoed
Steeds vaker en steeds meer speelgoed en knuffels komen mee de klas in. We zouden het fijn vinden als er
alleen iets meegenomen wordt als een kind iets nieuws heeft, wat hij/zij graag wil laten zien. Als het even
een lastige dag is, mag een knuffeltje ook best voor een keer mee naar school. Verder willen we het graag
beperken. We hopen op uw begrip hiervoor, alvast bedankt!
Letterfeestje!
Yes! Woensdag heeft groep 3 de laatste letter geleerd, namelijk de ei. De
kinderen weten het al een tijdje, als dat eenmaal zover is, is het tijd voor een
letterfeestje. Natuurlijk mag groep 1-2 ook mee feesten op ons letterfeestje.
Binnenkort hebben wij dus een feestje in de klas, waarvan we uiteraard verslag
zullen doen in De Kletskop!

Nieuws uit groep 4-5
Beste wensen
Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar! Na een fijne kerstvakantie gaan we nu weer lekker aan
het werk.
Engels huiswerk
Volgende week vrijdag 18 januari heeft groep 5/6 een toets Engels over de woorden van Unit three > At
school. We hebben het benoemen van voorwerpen in de klas geleerd. De leerlingen moeten de woorden
kunnen vertalen van Engels naar Nederlands, maar ook van het Nederlands naar het Engels en natuurlijk
ook goed kunnen schrijven.
Werkstukken
Vanaf volgende week ga ik elke woensdag groep 4 helpen met het werkstuk. Groep 5 heeft dan 45 minuten
muziek en in die tijd kan ik groep 4 goed helpen. Alle leerlingen mogen het werkstuk thuis maken, als ze dat
fijn vinden; maar mocht dat niet lukken of is er hulp nodig of tijd om het werkstuk te maken dan wil ik altijd
helpen. Als er vragen of problemen zijn bij het maken van het werkstuk, dan hoor ik het graag.

Samenwerkend leren
In groep 4/5 gaan de leerlingen de komende weken in een groepje zelf een hoofdstuk van geschiedenis of
biologie lezen, uitzoeken en presenteren aan de klas. Een van de doelen is: gericht aandacht te besteden
aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Extra aandacht wordt besteed aan het helpen van
elkaar, omdat dit bij coöperatief leren heel belangrijk is. De leerlingen hebben elke les een andere taak.
Zo is er een taak-kapitein, die ervoor zorgt dat iedereen bij de groep blijft en dat
iedereen een taak heeft. Een schrijver, een stilte-kapitein die in de gaten houdt
of de groepsgenoten niet te hard praten. Een tijdbewaker en een materiaalbaas
zijn de andere taken. De leerlingen gaan zelf het hoofdstuk lezen en de belangrijkste
informatie opschrijven op een grote plaat met bijbehorende tekeningen. Tot slot
wordt de plaat en het hoofdstuk gepresenteerd aan de klas en krijgt de groep een
cijfer voor het geheel. Elk groepje vult na de les een evaluatieformulier in en deze
bespreken we klassikaal. Hebben we goed naar elkaar geluisterd? Hebben we de
hele tijd doorgewerkt? Hebben we vragen aan elkaar gesteld? Hebben we elkaar aangemoedigd en/of
complimentjes gegeven? Hebben we elkaar geholpen? Door het samenwerken elke les te bespreken
kunnen we goed van elkaar leren.

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
Vrijdag 18 januari: Engels hoofdstuk 2: leren NL-EN, EN- NL (groep 7/8)
Vrijdag 25 januari: Engels hoofdstuk 1 en 2: leren NL-EN, EN-NL (groep 7/8)
De beste wensen
Groep 6-7-8 wenst iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! Dat al onze wensen mogen uitkomen in het jaar
2019!
Gymtassen
Voor de vakantie zijn de gymtassen mee naar huis gegaan om te wassen. Afgelopen maandag hadden wij
de eerste gymles en er ontbraken een aantal gymtassen. Aanstaande donderdag staat er weer gymnastiek
op het programma.
Cito
Vanaf volgende week maandag starten we in groep 6-7-8 met de midden-toetsen van Cito.
We nemen verschillende onderdelen af: rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook zal
het technisch lezen en het tempo rekenen worden getoetst.
We hakken de toetsen in een aantal stukjes, zodat het overzicht kunnen houden en we ons beter kunnen
concentreren op een kleiner gedeelte. We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, dus het gaat
helemaal goed komen. Heel veel succes, allemaal!
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. Aanvang 19.30 uur. Wij hopen dat er van iedere
leerling een ouder/verzorger vertegenwoordigd kan zijn.

En verder………
Zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk organiseert speciaal voor de jongere kinderen (t/m groep 5) een leuk
avondje vrij zwemmen op vrijdag 18 januari. Zo kunnen zij op een leuke en gezellige manier hun
zwemvaardigheden oefenen en krijgen ze ook nog een versnapering tussendoor. Deze avond is zonder
muziek en toegankelijk voor kinderen t/m groep 5 met minimaal A-diploma. (zie flyer)

