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22 februari - Naud v.d. Linde
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.
Rapport mee naar huis
Deze week bent u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind(eren). Vandaag krijgen de kinderen hun
1e rapport mee naar huis. We willen u vriendelijk vragen het rapport uiterlijk donderdag 14 maart weer
ondertekend mee terug te geven naar school. Dan kan het ook niet meer vergeten worden.
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: druiven, een peer en een stuk cantaloupe.
De “gruitdagen” zijn steeds op woensdag, donderdag en vrijdag.
Schoolfoto’s
Twee weken geleden zij op school foto’s gemaakt van alle leerlingen. Inmiddels staan de foto’s online bij de
fotograaf en kunt u ze bestellen. Vandaag krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de gegevens om
in te loggen op de betreffende website. Hopelijk bent u tevreden over de portretten van uw kind(eren).
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. Inmiddels hebben we voldoende hulp van een aantal ouders/verzorgers, die ons
kunnen brengen en halen. Al vast bedankt daarvoor.
Staking
Van 11 t/m 15 maart is er een landelijke actieweek in onderwijsland. Alle sectoren, van basisonderwijs tot
universiteit, stellen in die week alle problemen aan de orde waarmee het gehele onderwijsveld in
toenemende mate geconfronteerd wordt: werkdruk, lerarentekort, salaris, ……… De week eindigt met een
nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. De Klimop zal gehoor geven aan de stakingsoproep. Op die
dag wordt geen les gegeven. De ouders/verzorgers ontvangen separaat een brief met verdere informatie.
Wij realiseren ons dat we voor enig ongemak zorgen, maar vinden het belangrijk om solidair te zijn met
onze vakgenoten in den lande.

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.
(zie flyer)
Vrijwillige Ouderbijdrage
Zoals in elk schooljaar vraagt de Ouderraad voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze
bijdrage worden activiteiten als sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreis en activiteit laatste
schooldag betaald. Als uw kind een heel schooljaar op school zit, wordt een bedrag van €45,00 gevraagd.
Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in, dan wordt een lager bedrag gevraagd.
De verzoeken om deze vrijwillige bijdrage te voldoen zijn enige tijd geleden de deur uitgegaan. Velen van u
hebben inmiddels gehoor gegeven aan het verzoek. Mogelijk is het verzoek even aan uw aandacht
ontsnapt. In dat geval willen we u vragen het bedrag alsnog over te maken op de rekening van de
Ouderraad.
Ouderportaal
In het Ouderportaal zijn alle relevante gegevens weer toegankelijk gemaakt en kunt u de resultaten van uw
kind(eren) weer inzien. In de periode voorafgaand aan het 2e rapport gaan de opties “toetsen” en “rapport”
weer even dicht, zodat we alle gegevens kunnen verwerken.
Oude kranten gevraagd
Voor de bescherming van onze leerlingentafeltjes 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 niet groot genoeg meer. Dus als u een stapeltje over heeft…… Wij houden ons aanbevolen.
Agenda:
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
Do. 14 maart:
Boomfeestdag gr.6 t/m 8
Vr. 15 maart:
Landelijke Onderwijsstaking

Nieuws uit groep 1-2-3
Schoolfoto’s
Twee weken geleden zij op school foto’s gemaakt van alle leerlingen. Inmiddels staan de foto’s online bij de
fotograaf en kunt u ze bestellen. Vandaag krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de gegevens om
in te loggen op de betreffende website. Hopelijk bent u tevreden over de portretten van uw kind(eren).
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
Rapportgesprekken
Altijd weer prettig dat ik alle ouders heb kunnen spreken i.v.m. het rapport en de voortgang/ontwikkeling
van de leerlingen. Fijn dat iedereen ook tevreden is.
Schaatsen
Met groep 4 t/m 8 gaan we op vrijdagmiddag 22 februari vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur
schaatsen op de ijsbaan in Zierikzee. We willen graag om half 1 vertrekken. We krijgen
een half uur schaatsles en een half uur vrij schaatsen. Vandaag gaat er nog een extra
briefje mee met autoverdeling, etc.
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.
Schaken
Dit jaar vindt het schaken 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 speelt mee met liefst 3 teams! Team 1: Noél, Berend, Simon, Carmen. Team 2: Ferre, Jaimy,
Julius, Xavy. Team 3: Leon, Yasmine, Juliette, Jan Justin.
Mocht u nog vragen hebben of iets willen weten, dan kunt u terecht bij meester Tim.
Meester Mike gaat stage lopen in groep 4-5
De meesten kennen me misschien al van een stukje eerder in De Kletskop. Daar vertelde ik wie ik ben en in
welke groep ik stage liep. Na een half jaar groep 6-7-8, waar ik het ontzettend naar me zin heb gehad, mag
ik nu stage lopen in groep 4-5. Ik heb hartstikke veel zin in het komende half jaar waar ik hopelijk veel ga
leren. En de kinderen hopelijk ook veel van mij.
Mike Venneman

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht
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
Typecursus
Op de dinsdagmiddag oefent groep 6 met de typecursus. We merken wel dat thuis oefenen ook van belang
is en dat dit door te weinig kinderen wordt gedaan.
De vraag vanuit de school is of de kinderen uit groep 6 -met het mee
naar huis genomen toetsenbord- minimaal één keer per week thuis
ook kunnen oefenen met de typecursus!!
Het oefenen zal worden beloond aan het einde van het schooljaar.
Schaatsen
Vrijdagmiddag 22 februari gaan we met de kinderen van groep 4 t/m 8 schaatsen in Zierikzee. We
schaatsen van 13.00-14.00 uur. 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.
Rapportgesprekken
Afgelopen week zijn de rapport- en adviesgesprekken geweest. Dit waren fijne gesprekken.
Voor groep 8 geldt dat zij zo snel mogelijk een getekende adviesbrief, onderwijskundig rapport met
handtekening en aanmeldingsformulier met kopie van paspoort of identiteitskaart inleveren.

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.

En verder ………..
Discozwemmen
Zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk organiseert vrijdag 22 februari weer discozwemmen. We hopen op een
gezellig zwemfeest van 19.30 tot 21.00 uur! A-diploma is vereist…… Deelname kost €3,50.
(Zie bijgevoegde flyer)

