
 

 

Datum: 8 februari 2019, Nr. 23 

 

                            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 studiedag is: vrijdag 1-3-2019. 
 
 
Rapportgesprekken 
Op dinsdag 12/2 en donderdag 14/2 is er gelegenheid om met de leerkrachten de voortgang van uw 
kind(eren) te bespreken. Deze week bent u geïnformeerd over het tijdstip waarop u verwacht wordt. 
Tijdens de gesprekken zullen we ook de resultaten van de gemaakte toetsen in perspectief zetten. Mocht 
de beschikbare tijd tijdens het gesprek te kort blijken, dan is het altijd mogelijk een vervolgafspraak te 
maken met de leerkracht. Op vrijdag 15/2 krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis. 
 
 
EU-Schoolfruitprogramma 
     
 
 
 
 
 
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 volgende week zijn. 

 
 
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……… 

 

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

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


 
Oude kranten gevraagd 
Voor de bescherming van onze leerlingtafeltjes gebruiken we oude kranten als we werken met bijvoorbeeld 
verf, ecoline of andere materialen die sporen achterlaten op de tafeltjes. Onze voorraad oude kranten is 
op. Graag leggen we een nieuwe voorraad aan. Dus als u een stapeltje over heeft…… Wij houden ons 
aanbevolen. 

 
   Agenda: 
   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 

                                                                    4 t/m 8 maart:      Voorjaarsvakantie 
 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Winter 
Vorige week hadden we winterse buien en daarom hebben we deze week een winterhoek gemaakt. 
Winterslingers van piepschuim, wintertekeningen en gestipte sneeuwpoppen. We hebben maandag ook de 
sneeuwdans geleerd. Meestal lukt het niet, maar maandag kregen we 2x natte sneeuw tijdens het dansen. 
Dat was een leuke verrassing!! Verder hebben we naar winterse verhaaltjes geluisterd. Even een korte 
onderbreking tussen 2 thema’s van Veilig Leren Lezen. 

Stagiaire 
Vanaf deze week is juf Manuela bij ons in de klas. Ze mocht meteen meedoen met het winterspelletje. 
Gezellig hoor. We wensen haar een fijne tijd in de onderbouw toe.  

Gesprekken 
Volgende week staan de voortgangsgesprekken gepland. Hierin willen we het welbevinden en de 
ontwikkeling van uw kind bespreken. Met de ouders van groep 1 en 2 bekijken we met behulp van ons 
leerlingvolgsysteem ‘Kijk’ waar de kinderen binnen verschillende ontwikkelingsgebieden staan. De ouders 
van groep 3 krijgen, net als bij het vorige gesprek, alle toetsscores van Veilig Leren Lezen en rekenen te zien 
en de resultaten van de Cito-toetsen. Groep 2 krijgt vrijdag net als groep 3 een rapport mee. Groep 1 krijgt 
nog geen rapport. 
 
Oefenen veters strikken 
We zijn aan het oefenen met veters strikken. Best lastig, maar hoe vaker je  
oefent, hoe handiger je er in wordt! 
 
 

Nieuws uit groep 4-5 
 
Werkstukken 
De meeste leerlingen van groep 4 en 5 zijn nu bezig met het maken van het werkstuk. De meeste leerlingen 
maken het werkstuk thuis en een aantal leerlingen vinden het fijn om het op school te maken. Dit kan 
allemaal, ik houd het goed in de gaten en vraag regelmatig hoe het maken van het werkstuk gaat. We 
hebben nog een aantal weken en het is vooral belangrijk dat de leerlingen de opbouw van een werkstuk 
leren, welke onderdelen moeten erin en hoe maak je het werkstuk op de computer. Het werkstuk 
uitgeprint  inleveren mag, maar het werkstuk kan ook op USB stick worden aangeleverd.  Na de 
werkstukken gaan we beginnen met de spreekbeurten in groep 4-5. 

 

   

 



 

Tafels oefenen 
Tafels oefenen blijft belangrijk, veel herhaling is ook noodzakelijk voor de automatisering. We gaan er de 
komende weken op school weer hard mee oefenen en daarbij gaan we ook de geleerde tafels weer 
herhalen. Groep 4 is nu bezig met de tafel van 5 en in groep 5 zijn we de tafel van 7 aan het aanleren. De 
erbij en eraf sommen over het tiental gaan we komende periode regelmatig oefenen, want dit vinden veel 
leerlingen nog erg lastig. 

  

Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht: 
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 
 
 
Rapportgesprekken 
Op dinsdag 12 en donderdag 14 februari staan de rapportgesprekken gepland. In groep 8 worden ook de 
adviesbrieven uitgereikt. Het is daarom erg fijn als de leerlingen van groep 8 aanwezig zijn bij dit gesprek. 
De leerlingen uit groep 6 en 7 zijn ook van harte uitgenodigd om het rapportgesprek bij te wonen. Het gaat 
immers om hun rapport en ontwikkeling.  
 
 
Werkstukken - spreekbeurten 
Alle werkstukken zijn nagekeken. Wat een mooie onderwerpen heb ik voorbij  
zien komen. We groeien allemaal enorm in het schrijven van verslagen. Knap, hoor! 
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.  
 
 

 


