Datum: 18 januari 2019, Nr. 20

18 januari - Bodil van Toor
23 januari - Teun den Hartog
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

Foto’s op de website
De foto’s van het kerstfeest staan op de website.
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.

Rapportgesprekken
Op dinsdag 12/2 en donderdag 14/2 is er weer gelegenheid om met de leerkrachten de voortgang van uw
kind(eren) te bespreken. Binnenkort krijgt u daarvoor een uitnodiging. Tijdens de gesprekken zullen we ook
de resultaten van de gemaakte toetsen in perspectief zetten. Op vrijdag 15/2 krijgen de kinderen hun 1e
rapport mee naar huis.

EU-Schoolfruitprogramma
In de komende week zullen weer 3 soorten groente/fruit worden
aangeboden in het kader van het EU-schoolfruitprogramma.
Deze keer worden dat: een mandarijn, een stuk appel en een
stuk meloen.
De “gruitdagen” zijn steeds op woensdag, donderdag en vrijdag.

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.
Vanaf 14.30 uur kunnen broertjes/zusjes die nog niet (of niet meer) op school zitten ook
op de foto, als zij dat willen.
MR vergadering
Vorige week vrijdag heeft de MR weer bij elkaar gezeten om te vergaderen. Er is onder andere gesproken
over het schoolplan 2019-2023, de stand van zaken over de intrek van Kibeo in De Klimop en de resultaten
van het tevredenheidsonderzoek. De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 22 maart.
nb: er zijn positieve ontwikkelingen wat betreft de verhuizing van de peuters naar De Klimop, waarover
binnenkort meer info volgt.

Nieuws uit groep 1-2-3
Letterfeest
Gisteren was het feest in de klas! Groep 3 heeft vorige
week de laatste letters geleerd. Dat verdient een feestje.
Het letterfeestje vierden we natuurlijk samen met groep
1 en 2. Deze week zijn er al allerlei voorbereidingen
getroffen samen met de kinderen. Waaronder het maken
van een letterslinger, het beplakken van borden en bekers
met letters en letterkoekjes bakken. Na wat werken begon
het feest met lekkers: de zelfgemaakte letterkoekjes waren
heerlijk! Na de koekjes, het schoolfruit en wat drinken
gingen we naar de gymzaal om verschillende letterspelletjes te doen. Verder kreeg groep 3 een letterdiploma
en hebben we tussen de middag een lekkere ‘letterlunch’
gegeten. Na het buitenspelen hebben we nog een spel met letterdobbelstenen gedaan, nog even spelen en
de dag was alweer voorbij. Het was super leuk! Moeders die geholpen hebben: heel erg bedankt!
Thema “safari”
Aan de hand van het nieuwe ankerverhaal van Veilig Leren Lezen, zijn we deze
week begonnen met het thema “safari”. Naast de oerwoud-hoek is er onder
andere play-mobil met wilde dieren om te spelen, de watertafel gevuld met
piepschuim voor de dieren van de Noordpool en de kinderen kunnen op platen
van wilde dieren strepen, scherpe tanden of vlekken van dieren kleien. Van alles
om te leren en te spelen!

Nieuws uit groep 4-5
Engels
Groep 5/6 heeft vandaag een toets over de woordjes van Unit three “At school”.
Cito toetsen
Deze week zijn we begonnen met het maken van de Cito-toetsen rekenen, begrijpend lezen, spelling en
technisch lezen. Veel basisscholen in Nederland nemen toetsen van Cito af. Dit doen zij vanaf de
kleutergroepen tot en met groep 8. Leerlingen worden in principe twee keer per jaar getoetst, in het
midden van het schooljaar (januari/februari) en aan het eind (mei/juni). Cito toetst de leergebieden
rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Scores worden uitgedrukt in letters: A, B, C, D en E.
De leerlingen die de hoogste score hebben gehaald, krijgen een A. De leerlingen die het laagst scoren,
krijgen een E. De scores worden per leergebied weergegeven.

Onze school maakt ook gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Een
leerlingvolgsysteem (LVS) geeft de school, maar ook de ouders, een beeld
van de ontwikkeling. Toetsscores worden in het systeem ingevoerd. De
gegevens worden in het systeem omgezet in grafieken. Zo wordt al gauw
zichtbaar of er vooruitgang wordt geboekt. Hoe zijn de scores ten opzichte
van vorige keer? Waar moet worden bijgestuurd? In het komende rapportgesprek (in februari) bespreken we samen de ontwikkeling van uw kind.

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht
Vrijdag 25 januari: Engels hoofdstuk 1 en 2: leren NL-EN, EN-NL (groep 7/8)
Spreekbeurten
Alle spreekbeurten staan ingepland. Vanaf maandag 25 februari zal er iedere dag een leerling uit de klas
een presentatie geven over het gemaakte werkstuk. We zijn erg benieuwd! Veel succes allemaal met het
voorbereiden van jullie spreekbeurten.
Cito-toetsen
Deze week zijn we gestart in groep 6-7-8 met de middentoetsen 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 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
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)
Zwembad Laco
Op zaterdagavond 26 januari organiseren we Discozwemmen in ons zwembad in Zierikzee. (zie flyer)
Kinderen zonder een zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding deelnemen.

