
 

 

 

Datum: 25 januari 2019, Nr. 21 

 

                              geen 

 
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 
Op onze website kunt u alle nu bekende studiedagen vinden (www.deklimop.obase.nl ) 
De eerstvolgende studiedagen zijn: vrijdag 8-2-2019 en vrijdag 1-3-2019. 
 
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. Deze week heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. 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 peer, een sinaasappel en een stuk  
                                                                            meloen. 
                                                                            De “gruitdagen” zijn steeds op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Gezond trakteren 
Wist u dat een kind bij ons op school 20 tot 30 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig 
zijn is feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken.  

Traktatietips 
● Groente en fruit in een leuk jasje. 
● Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas. 
● Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, of een mini  
    eierkoek 

Voor meer informatie kunt u gaan naar:  www.gezondtrakteren.nl  
 
Ouderportaal 
In het Ouderportaal is het item “toetsen” tijdelijk uitgezet. Januari is immers weer de periode van de Cito-
toetsen. 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. 
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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. 
 
Juf Ali ziek 
                                                   Ook onze school ontkomt deze winter niet aan een aantal ziektegevallen.  
                                                   Een daarvan betreft juf Ali. Daardoor werden we meteen geconfronteerd  
                                                   met het toenemende lerarentekort: er was niet onmiddellijk een  
                                                   vervang(st)er beschikbaar. Met dank aan onze flexibele collega’s en stagiaires  
                                                   zijn de groepen op maandag goed opgevangen. Dinsdag was er een 
vervangster beschikbaar. Juf Ali zal ook de komende week nog niet inzetbaar zijn. We zullen alle zeilen 
bijzetten om de lessen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Voor maandag is er vervanging 
gevonden, voor de dinsdag wordt nog gezocht….. 
 
 
Kibeo – De Klimop 
Zoals u weet, zijn we al geruime tijd bezig om in samenspraak met Kibeo de peuters onder te brengen in 
onze school. In het najaar van 2018 kwam er even een kink in de kabel, waardoor het proces vertraagd is. 
Achter de schermen zijn we steeds bezig gebleven om ons gezamenlijke doel alsnog te realiseren. 
We zijn dan ook zeer verheugd te kunnen mededelen dat er vorige week groen licht is gegeven om het 
traject te vervolgen. Afgesproken is dat De Klimop samen met Kibeo een (mini-)IKC gaat vormen: een 
Integraal Kind Centrum. Dat betekent onder andere dat we onze leer-/ontwikkeldoelen op elkaar gaan 
afstemmen, alsmede ons pedagogisch handelen. Zo vormen we een doorlopende ontwikkelingslijn voor 
kinderen van 2 t/m 12 jaar. Ook voor- en naschoolse opvang past binnen het IKC; uiteraard bij voldoende 
aanmeldingen. Onderwijs en opvang vinden dan plaats op dezelfde locatie. Een flinke stap voorwaarts. 
We hopen dat nu snel met de aanpassingen aan het gebouw en de buitenruimte begonnen kan worden. 
Wordt vervolgd. 
 
 
Kansen Krijgen 
In maart gaan groep 4-5 en groep 6-7-8 meewerken aan een muziekproject  
o.l.v. oud-plaatsgenoot Pascal van de Velde (inmiddels een bekend trompettist).  
Hij heeft in verschillende bekende musicalproducties en Nederlandse orkesten  
gespeeld. Pascal komt oorspronkelijk uit Dreischor en heeft vroeger muziek  
gemaakt bij Crescendo.  
Pascal verzorgt samen met Cathy Kotoun (dirigent van Crescendo) een muziekproject voor midden- en 
bovenbouwleerlingen van De Klimop. Het project heet: "Kansen Krijgen" en bestaat uit 4 workshops. Hierin 
gaat Pascal samen met de kinderen op zoek naar ieders muzikale talent. Het idee voor “Kansen Krijgen” 
komt voort uit Pascal’s eigen herinneringen aan Crescendo, en de kansen die hij bij dit orkest heeft 
gekregen om zijn talent te ontwikkelen. Het leerorkest CresKids, aangevuld met leden van de fanfare, en de 
slagwerkgroep CresBeat zullen ook bij dit project betrokken zijn.  

Het project wordt afgesloten met een presentatie in de kerk op zaterdag 30 maart van 19.00 tot 20.00 uur.  

 
Schoolschaatsen 
Ook dit jaar staat er rond de voorjaarsvakantie weer een ijsbaan op het Havenplein in Zierikzee. 
Basisscholen worden uitgenodigd om met een aantal groepen (maximaal 4!)  
op deze baan te komen schaatsen. Voor onze leerlingen van groep 5 t/m 8 is  
daarvoor vrijdagmiddag 22 februari gereserveerd. Wij kunnen dan terecht  
van 13.00 tot 14.00 uur. Uiteraard hebben we wel de hulp nodig van een aantal  
ouders/verzorgers, die ons kunnen brengen en halen……… 

 
 

 



 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema Oerwoud-Op safari 
Deze week hebben we van alles over het oerwoud geleerd en gemaakt. Zo hebben  
we aapjes geknutseld en de manen van een leeuw getekend. Ook leerden we het  
liedje 'Als ik een giraf was'. Wist u dat zo'n lange nek heel handig is? Vraag het maar  
eens aan de kinderen! 
Tijdens de gymles deden we verschillende oerwoud-tikspelletjes: super leuk! 

 
Nieuws uit groep 4-5 

Schaatsen 
Op het Havenplein in Zierikzee kun je deze winter weer schaatsen. Van 22 februari t/m 9 maart staat er de 
kunstijsbaan van Zeeland houdt van schaatsen. Wij gaan met groep 4/5 op vrijdag 22 februari 2019 
schaatsen op de ijsbaan in Zierikzee; het is van 13.00 uur tot 14.00 uur. Ik zoek nog een paar ouders die 
met de leerlingen naar Zierikzee willen rijden. Vindt u het leuk om mee te gaan dan kunt u zich opgeven bij 
meester Tim. 

Schoolfotograaf 
Donderdag 31 januari 2019 komt de schoolfotograaf bij ons op school.   

Schaken 
Evenals in voorgaande jaren is onze school uitgenodigd om deel te nemen aan het  
schaakkampioenschap voor basisscholen gemeente Schouwen-Duiveland. Het vindt  
ook dit jaar weer plaats in de Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman aan de  
Haringvlietstraat te Zierikzee, en wel op woensdagmiddag 27 februari 2019 vanaf  
13.30 uur tot circa 17.00 uur. Elke partij duurt 10 minuten per speler. Schaakvereniging Zierikzee verzorgt 
een drankje en een hapje. Ik zoek nog twee ouders die de kinderen op woensdagmiddag kunnen halen en 
brengen. We kijken uit naar een gezellige schaakmiddag op de Pontes. Mocht u nog vragen hebben of iets 
willen weten, dan kunt u terecht bij meester Tim.  

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht 
Vrijdag 1 februari: Woordenschat woorden week 1 
Maandag 4 februari: Spelling woorden week 1 
Maandag 4 februari: Spelling werkwoorden week 1 groep 7/8 
Donderdag 7 februari: Woordenschat woorden week 1 + 2 
Maandag 11 februari: Spelling woorden week 1 + 2 
Maandag 11 februari: Spelling werkwoorden week 2 groep 7/8 
Vrijdag 15 februari: Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3 
Vrijdag 15 februari: Taaltoets - leren woordenschat week 1+2+3/ instapkaarten taal verkennen 
Maandag 18 februari: Spelling woorden week 1 + 2 + 3 
Maandag 18 februari: Spelling werkwoorden week 3 groep 7/8 
Maandag 18 februari: woordendictee  
Maandag 18 februari: werkwoordendictee groep 7/8 
Vrijdag 22 februari: zinnendictee - leren spellingswoorden/ werkwoorden week 1+2+3 
Maandag 25 februari: rekenhuiswerk blok 1b als voorbereiding op de toets groep 6/7 
Maandag 25 februari: rekentoets blok 1b groep 6/7 
 
Info-avond schoolkamp 
Op dinsdagavond 29 januari 2019 a.s. 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. 
 

 

 


