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8 maart - Jaimy v.d. Linde
12 maart - Sara 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
EU-Schoolfruitprogramma
In de week na de voorjaarsvakantie zullen weer 3 soorten groente/fruit worden aangeboden in het kader
van het EU-schoolfruitprogramma.
Het is nog niet bekend wat het deze keer gaat worden. We laten ons verrassen.
I.v.m. de Nationale Onderwijsstaking op vrijdag 15 maart zijn de “gruitdagen” die
week op dinsdag, woensdag en donderdag.
Rapport terug naar school
Een paar weken geleden hebben de leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar
mee naar huis gekregen. We willen u vragen om het rapport na de voorjaarsvakantie
weer ondertekend mee terug te geven naar school. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Landelijke Onderwijsstaking
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 hebben hierover separaat een brief met verdere
informatie ontvangen.
Wij realiseren ons terdege dat we voor enig ongemak zorgen, maar vinden het belangrijk om solidair te zijn
met onze vakgenoten in den lande.
Kansen Krijgen
Afgelopen woensdag hebben groep 4-5 en groep 6-7-8 de eerste workshop gehad in het kader van het
muziekproject “Kansen Krijgen”. Cathy Kotoun (dirigent van Crescendo) liet de leerlingen kennismaken met
diverse instrumenten. Het leverde veel enthousiasme op. En dat is precies de bedoeling. Bij de volgende 3
workshops zal ook Pascal v.d. Velde aanwezig zijn. Pascal en Cathy gaan samen met de kinderen op zoek
naar ieders muzikale talent onder de titel “Kansen Krijgen”. Het is de bedoeling dat de leerlingen samen
een muziekstuk gaan “componeren”. Het leerorkest CresKids, aangevuld met
leden van de fanfare en de slagwerkgroep CresBeat zullen ook betrokken zijn
bij dit project, dat op zaterdag 30 maart van 19.00 tot 20.00 uur met een
presentatie wordt afgesloten. U bent dan van harte welkom!

Agenda:
Vr. 1 maart:
Studiedag, de leerlingen zijn vrij
4 t/m 8 maart:
Voorjaarsvakantie
Do.14 maart:
Boomfeestdag gr.6 t/m 8 (fiets mee!)
Vr. 15 maart:
Landelijke Onderwijsstaking (kinderen vrij)
Ma.18 en Di.19 maart: Juf Isabel afwezig
Za.30 maart:
Presentatie “Kansen Krijgen”
Wo. 3 april:
Schoolvoetbal
Di.16 en Wo.17 april: Eindtoets groep 8
Hoofdluiscontrole
Op maandag 11 maart, de eerste dag na de voorjaarsvakantie, is er weer een controle op hoofdluis door de
luizenmoeders. Het is handig om op die dag het haar bijvoorbeeld niet in een vlecht te dragen.
Voorjaarsvakantie
Even een weekje lekker uitrusten van de inspanningen van de laatste weken. Het waren intensieve weken.
Door het prachtige voorjaarsweer leek de meivakantie in aantocht, maar het is volgende week toch echt
voorjaarsvakantie! Geniet ervan met allen. We zien elkaar terug op maandag 11 maart om 8.30 uur.

Nieuws uit groep 1-2-3
Muziek in groep 1-2-3
In het kader van het thema optreden en muziek hebben we van de week weer allerlei activiteiten gedaan.
Bijvoorbeeld een optocht met zelfgemaakte schudkokers over het schoolplein, juf Riet kwam in de klas om
een liedje aan te leren mét blokfluit en op donderdag kwam als afsluiting van het thema juf Riet nog een
keer met Piet om muziek te maken met de saxofoon en bugel.

Oude apparaten
Voor het nieuwe thema zouden we graag kleine oude apparaten willen hebben om uit elkaar te halen.
Denk aan een mixer, radio en dergelijke. Geen apparaten met glas of gevaarlijke stoffen. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 4-5
Schaatsen
We hebben met groep 4 t/m 8 heerlijk geschaatst op de ijsbaan in Zierikzee. De leerlingen hebben veel lol
gehad en hierbij wil ik de ouders bedanken, die met de leerlingen hebben gereden van Dreischor naar
Zierikzee en weer terug.
Muziek
Woensdag 27 februari jl. hebben we de eerste van vier muzieklessen gehad van Crescendo. De leerlingen
hebben op allerlei echte muziekinstrumenten mogen spelen. Het is de bedoeling dat wij als klas zelf een
muziekstuk gaan maken; vervolgens treden we op zaterdag 30 maart op in de kerk, waar u van harte
welkom bent. We hebben er veel zin in en na de vakantie gaan we er hard mee aan de slag.

Schaaktoernooi
Schaken bij de Pontes door Yasmine.
Beste ouders, op 27 feb. hebben we bij de Pontes geschaakt. Er waren heel veel scholen, ook wij. Sommige
zagen oude vrienden of vrienden die je nog ziet bij sport of je ouders zijn vrienden met de ouder. Groep
5/6/7 gingen mee. Alleen Simon van groep 7 deed mee. Noél, Carmen en Berend van groep 6 wilden ook
mee schaken. Er waren heel veel van groep 5. Meester Tim, meester Hans, meester Kevin en juf Isabel
keken naar ons. Er waren drie groepen/teams ingedeeld: groep1, 2 en 3. Team 1 was van de 18 teams 16de
geworden. Team 2 is knap 9degeworden en team 3 17de. Ik was bij groep 3. Het was erg gezellig en we
speelden voor de lol . Lieve groetjes, Yasmine Maartense  .
Schaken bij de Pontes door Ferre,Julius, Jaimy en Xavi.
Beste ouders, Wij hebben meegedaan met het schaaktoernooi in de Pontes
en we hebben de top tien gehaald!!! Maar we hebben helaas geen prijzen
gewonnen, wel een sleutelhanger gekregen. Het was erg gezellig en we
hebben weer veel geleerd over het schaken; op naar volgend jaar.
Groetjes Ferre, Julius, Jaimy en Xavy.
Topo toets
Donderdag 28 februari heeft groep 4 en 5 een Topo-toets gehad over de provincies en hoofdsteden van
Nederland.
Vakantie
Hierbij wil ik iedereen een fijne voorjaarsvakantie wensen en tot slot kunt u via onderstaande link enkele
foto’s bekijken van groep 4-5 van het schaatsen, schaken en de muziekles van Crescendo.
https://myalbum.com/album/Tt5gpcEX1vX0

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht blok 6
Donderdag 14 maart: Woordenschat woorden week 1
Woensdag 20 maart : Spelling woorden week 1
Woensdag 20 maart: Spelling werkwoorden week 1 groep 7/8
Vrijdag 22 maart: Woordenschat woorden week 1 + 2
Maandag 25 maart: Spelling woorden week 1 + 2
Maandag 25 maart: Spelling werkwoorden week 2 groep 7/8
Vrijdag 22 maart: Toets natuur hoofdstuk 2 groep 7/8
Vrijdag 29 maart: Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3
Vrijdag 29 maart: Taaltoets - leren woordenschat week 1+2+3/ instapkaarten taal verkennen
Maandag 1 april: Spelling woorden week 1 + 2 + 3
Maandag 1 april: Spelling werkwoorden week 3 groep 7/8
Maandag 1 april: woordendictee
Maandag 1 april: werkwoordendictee groep 7/8
Dinsdag 2 april: rekenhuiswerk blok 2b als voorbereiding op de toets groep 6/7
Dinsdag 2 april: rekentoets blok 2b groep 6/7
Vrijdag 5 april: zinnendictee - leren spellingswoorden/ werkwoorden week 1+2+3

Afwezigheid juf Isabel
Aanstaande maandag 18 en dinsdag 19 maart is juf Isabel afwezig vanwege dat de juf
gaat trouwen. Op dit moment is er nog niet bekend welke invaljuf of -meester er voor
de klas komt. We houden u op de hoogte.

Boomfeestdag 14 maart
Praktische informatie:
- We gaan op de fiets. Daarom moeten alle kinderen hun fiets meenemen.
- Het is de bedoeling dat de kinderen in oude, warme en praktische kleding naar
school komen. Denk daarbij ook aan oude schoenen of kaplaarzen. Wanneer het
regent, graag een regenjas en -broek.
We zijn nog op zoek naar 1 ouder die met ons op de fiets naar SBB Dijkwater wil gaan en de activiteit wil
ondersteunen. Mochten er meer ouders kunnen en willen helpen, dan is dit ontzettend fijn! Veel handen
maken licht werk.
Gymtassen
Donderdag was de laatste gymles voor de vakantie. De gymtassen zijn mee naar huis genomen om de
gymkleren te wassen. Maandag na de vakantie worden de gymtassen weer op school verwacht.
Spreekbeurten
Van de week zijn we gestart met de spreekbeurten. Groep 8 bijt het spits af.
We hebben al vier mooie voorbeelden gehad. Ga zo door!
Schaatsen
Vorige week vrijdag zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan schaatsen
in Zierikzee. We hadden mooi weer. We hebben heerlijk een uur vrij
mogen schaatsen. Graag willen we alle begeleiders bedanken die met
ons naar de schaatsbaan zijn gereden!
Fijne voorjaarsvakantie
Gistermiddag is voor de leerlingen de voorjaarsvakantie begonnen. Een welverdiende vakantie om uit te
rusten en te genieten van een weekje vrij. We hebben namelijk afgelopen weken hard gewerkt en veel
geleerd. We kijken als groep terug op leerzame en fijne weken met elkaar. Alvast een fijne vakantie!

En verder ………..
Sportkidsdagen
Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart in voorjaarsvakantie zijn weer de Sportkidsdagen in sportcentrum Laco
in Zierikzee. Diverse sportverenigingen verzorgen op deze dagen workshops.
Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.
Spelletjes middag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 6-12 jaar, én ouders
Al enige tijd lopen wij rond met het idee om een spelletjesmiddag te organiseren voor kinderen die
(mogelijk) hoogbegaafd zijn. Wij zijn beroepsmatig, www.simowijzer.nl, én als moeders van hoogbegaafde
kinderen betrokken bij deze groep. Het doet ons een groot plezier om deze aankondiging rond te kunnen
sturen! Datum en tijd: 20 maart, vanaf 14.00 tot 17.00
Programma:
Het belangrijkste doel van deze middag is dat de kinderen elkaar ontmoeten en samen kunnen spelen. De
activiteit is in de aula van Pontes Pieter Zeeman (ingang Bibliotheek), dus denk aan bordspelen, schaken,
twister, etc.
In de aula is er voor ouders de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en informatie te ontvangen
over hoogbegaafdheid. Wij staan open voor al uw vragen, maar u kunt ook interessante boeken en
tijdschriften over dit onderwerp inkijken of lezen.
Spelletjesmiddagen worden op diverse plaatsen in Nederland ook georganiseerd door Pharos
www.pharosnl.nl , de landelijke organisatie van ouders van hoogbegaafde kinderen. Zij
ondersteunen ons initiatief in Zierikzee. Er wordt voor thee, koffie, limonade en iets
lekkers erbij gezorgd.
Aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij: Simone van der Veen,
E-mail: simone@simowijzer.nl
www.simowijzer.nl

