Datum: 22 februari 2019, Nr. 25

22 februari - Naud v.d. Linde
24 februari - Dani van Vliet
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.

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.
I.v.m. de studiedag op vrijdag 1 maart a.s., zijn de Gruitdagen volgende week
op dinsdag, woensdag en donderdag.
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.

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. Achter de schermen zijn we steeds bezig gebleven om ons gezamenlijke doel alsnog te
realiseren. Afgesproken is dat De Klimop samen met Kibeo een (mini-)IKC mag gaan 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.
Deze week is opnieuw bekeken hoe op een financieel haalbare manier binnen- en buitenruimte geschikt
gemaakt kan worden voor opvang en onderwijs aan kinderen van 2 t/m 12 jaar. Het blijft een uitdaging……..
Wordt vervolgd.
Agenda:
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:
Vr. 15 maart:

Boomfeestdag gr.6 t/m 8
Landelijke Onderwijsstaking (kinderen vrij)

Nieuws uit groep 1-2-3
Gymtas mee
De gymtassen gaan volgende week weer mee naar huis om de spullen te wassen. Graag maandag 11 maart
weer terug op school.

Nieuws uit groep 4-5
Topo toets
Groep 4/5 heeft donderdag 28 februari een toets over de provincies en hoofdsteden van Nederland. Een
beetje extra oefenen kan geen kwaad…..
Schaatsen
Met groep 4 t/m 8 gaan we op vanmiddag 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. 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. We hebben er ontzettend veel zin in!
Schaken
Evenals in voorgaande jaren is onze school uitgenodigd om deel te nemen aan het schaakkampioenschap
voor basisscholen in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het toernooi vindt ook dit jaar weer plaats in de
Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman aan de Haringvlietstraat te Zierikzee, en wel aanstaande
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 1 ouder die de kinderen
op woensdagmiddag kunnen halen en brengen. De deelnemers zijn: Team 1: Noel, Berend, Simon, Carmen.
Team 2: Ferre, Jaimy, Julius, Xavy, Julian. Team 3: Leon, Yasmine, Juliette, Jan Justin, Gwen. 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 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
Vanmiddag gaan we met de kinderen van groep 4 t/m 8 schaatsen in Zierikzee. We schaatsen van 13.0014.00 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.
.

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.

