Datum: 1 februari 2019, Nr. 22

2 februari - Yoran van Kan
2 februari - David de Reus
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. Vorige week heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. Wilt u, als u dat nog
niet gedaan heeft, het strookje onderaan de uitnodiging uiterlijk dinsdag 5 februari ingevuld mee terug
geven naar school? 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 banaan, een mandarijn en een stuk
cantaloupe-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.

Juf Ali
De afgelopen week hebben we door de flexibiliteit van de collega’s en de
inzet van onze stagiaires de afwezigheid van juf Ali goed kunnen opvangen.
Juf Ali is inmiddels weer zover opgeknapt dat zij maandag haar werkzaamheden
voor de klas weer kan hervatten. Uiteraard zijn wij daar erg blij mee.

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 op deze baan te komen schaatsen. Voor onze
leerlingen van groep 4 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………
Kansen Krijgen
Op woensdag 27 februari gaan groep 4-5 en groep 6-7-8 de eerste workshop
krijgen in het kader van het muziekproject “Kansen Krijgen”.
Oud-plaatsgenoot Pascal van de Velde (inmiddels een bekend trompettist)
verzorgt samen met Cathy Kotoun (dirigent van Crescendo) in totaal 4 workshops op
De Klimop. Hierin gaan Pascal en Cathy 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.
Tevredenheidsmeting
Zoals u weet, is er in het najaar van 2018 op alle Obase-scholen een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder
leerkrachten, ouders en leerlingen. Uit de rapportage blijkt dat de betrokkenen erg tevreden zijn over
De Klimop. Daar zijn wij uiteraard blij om. Wij zullen ons blijven inspannen om deze waardering ook in de
toekomst waar te maken. De resultaten van de meting zijn vanaf heden te vinden op onze website:
www.deklimop.obase.nl onder het kopje “kwaliteit”.

Agenda:
Di. 5 februari:
Uiterlijke inleverdatum briefje rapportgesprek
Vr. 8 februari:
Studiedag, de leerlingen zijn vrij
Di. 12 februari: Rapportgesprekken
Do.14 februari: Rapportgesprekken
Vr. 15 februari: Rapport 1 mee naar huis
Vr. 22 februari: 13.00 uur: Schoolschaatsen gr.4 t/m 8
Woe.27 februari: 1e Muziekworkshop gr.4 t/m 8
13.30 uur: Schoolschaaktoernooi in Zierikzee
Vr. 1 maart:
Studiedag, de leerlingen zijn vrij

Nieuws uit groep 1-2-3
Juf Ali weer op school!
Gisteren was juf Ali weer even terug op school. Wat vonden we dat fijn! De kinderen hadden een mooie
slinger van hartjes voor de juf gemaakt. Gelukkig zien we de juf snel weer!
Sneeuw op het plein
Afgelopen dagen konden we al weer lekker spelen in de sneeuw!

Afronding thema Op safari
De kinderen krijgen binnenkort weer een werkjesmap mee naar
huis. In de map zullen de werkjes van Nieuwjaar, het letterfeest
en Op safari zitten.

Nieuw thema
Muziek! Dat is het nieuwe thema waar we de komende weken aan gaan werken. De achtste kern van Veilig
Leren Lezen heet “Wat kan jij (optreden)?” Daarnaast geven we invulling aan het thema met het Schatkist
thema Doen alsof: applaus. Volgende week kunnen de kinderen weer allerlei nieuwe activiteiten rondom
het thema kiezen.

Nieuws uit groep 4-5
Schaatsen
Met groep 4 t/m 8 gaan we op vrijdagmiddag 22 februari schaatsen op de ijsbaan in Zierikzee. De
leerlingen van groep 4 zijn op vrijdagmiddag altijd vrij, het is dus een vrije keuze maar in dit geval lijkt het
ons heel gezellig als we met zijn allen kunnen gaan schaatsen.
Geschiedenis toets
Groep 5/6 heeft woensdag 6 februari een toets over thema 2 van geschiedenis.
Het gaat over het Romeinse Rijk. Romeinse soldaten trokken ook Nederland
binnen. In het noorden woonden al Germaanse stammen. Die vochten natuurlijk
terug. De Romeinen kwamen niet verder dan de rivier de Rijn. Die grens
bewaakten ze toen goed.

Schaken
Evenals in voorgaande jaren is onze school uitgenodigd om deel te nemen aan het schaakkampioenschap
voor basisscholen in de 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.
De Klimop zal met 2 teams deelnemen aan dit kampioenschap. 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

Schaatsen op 22 februari
Vrijdagmiddag 22 februari gaan de kinderen van groep 4/5/6/7/8 van 13.00- 14.00 uur schaatsen in
Zierikzee. De kinderen moeten meenemen: handschoenen en muts. Kinderen mogen een eigen helm en
schaatsen meenemen, mits dit geen Noren zijn. Deze zijn niet toegestaan op het ijs.
OPROEP: We zijn nog op zoek naar ouders die ons naar de schaatsbaan kunnen brengen en ophalen.
U kunt zich opgeven bij juf Isabel of meester Tim. Alvast bedankt!
Geschiedenistoets
Aanstaande woensdag 6 februari hebben de leerlingen van groep 5/6 en 7/8 geschiedenistoets over
hoofdstuk 2- De Romeinen. De leerlingen hebben samenvattingen en een begrippenlijst mee naar huis.
Heel veel succes met leren!

