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     20 maart   -   AnnaBelle van Asperen 
 

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 z.s.m. weer  
ondertekend mee terug te geven naar school. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
     
Boomfeestdag 
I.v.m. de slechte weersomstandigheden is de boomfeestdag gisteren niet doorgegaan.  
Deze activiteit is verplaatst naar volgende week donderdag 21 maart. Groep 6-7-8 gaat  
dan wilgen knotten in Dijkwater.  
 
EU-Schoolfruitprogramma 
Zoals u weet, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten. Dat is een onderdeel van het 
ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Leerlingen die gezond eten, kunnen zich beter concentreren, zijn 
minder snel ziek en zitten lekkerder in hun vel. Gezond eten kan natuurlijk ook gewoon lekker zijn. En…. 
zien eten, doet eten. Om die reden maken wij gebruik van het EU-schoolfruitprogramma. De leerlingen 
kunnen zo kennismaken met verschillende soorten groente en fruit: ook goed voor de smaakontwikkeling. 
Het schoolfruitprogramma loopt tot de meivakantie. Daarna nemen de leerlingen op de gruitdagen zelf 
groente/fruit mee van thuis. (op de andere dagen mag dat natuurlijk ook!) 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 mandarijn en een appel. De “gruitdagen” zijn steeds op woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
 
MR-vergadering 
Op vrijdag 22 maart a.s. vergadert de MR weer vanaf 15.15 uur. De vergadering is openbaar. 
Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u dat aangeven bij een van de MR-leden, meester Tim of juf Fleur. 
Op de agenda staan o.a. het formatieplan,  het werkverdelingsplan en het schoolbezoek van Obase. 
 
Jubileum meester Hans 
                                                                     Gistermiddag vierden we op school dat meester Hans zijn 40- jarig  
                                                                     jubileum beleefde. Hij werd door de kinderen, het team en de  
                                                                     ouderraad flink in het zonnetje gezet. Het begon allemaal met een  
                                                                     heerlijke gezamenlijke lunch. Daarna hebben de kinderen in 
                                                                     gemengde groepjes samen spelletjes gespeeld. Leuk om te zien hoe  
                                                                     jong en oud samen kunnen genieten.  
                                                                     Tijdens het “officiële” gedeelte werd meester Hans toegezongen,  
                                                                     werd er een dansje opgevoerd en werden hem diverse prachtige  
                                                                     tekeningen en cadeaus aangeboden, waaronder een mooie foto met  
                                                                     daaromheen de vingerafdruk van alle leerlingen. Een geweldige  
                                                                     herinnering aan deze mooie middag. 

 

 



   

 

Schoolplein 
                                                                   Tijdens de voorjaarsvakantie is een volgende fase van de opknapbeurt  
                                                                   van het schoolplein ingegaan. De tuin aan de straatkant is leeggehaald  
                                                                   en een heg is verwijderd. Wel zijn 2 bomen, twee struiken, het 
                                                                   naambord en het bekende beeldje blijven staan. In de lege ruimte  
                                                                   wordt gras gezaaid.  
                                                                   Door deze aanpassing krijgt het geheel een minder rommelige  
                                                                   uitstraling. Het onderhoud aan de voormalige tuin liet nl. nogal te  
                                                                   wensen over.  

 

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  
 
Kansen Krijgen 
Groep 4-5 en groep 6-7-8 hebben inmiddels 2 workshops achter de rug in het kader van het muziekproject 
“Kansen Krijgen”. Na een eerste kennismaking met diverse instrumenten werd tijdens de tweede workshop 
een begin gemaakt met een muzikaal verhaal. De kinderen mochten zelf een verhaal verzinnen dat met 
instrumenten moet worden weergegeven: een echte compositie dus. Een niet eenvoudige opdracht. Het 
leverde wel veel enthousiasme op.  
Op zaterdag 30 maart van 19.00 tot 20.00 uur kunt u in de kerk komen kijken en luisteren naar het 
resultaat.  

Agenda: 
Ma.18 en Di.19 maart: Juf Isabel afwezig 
Do.21 maart:              Boomfeestdag gr.6-7-8 
Vr.22 maart:                   MR-vergaderi 
Za.30 maart:                   Presentatie “Kansen Krijgen”     
Wo.  3 april:                    Schoolvoetbal 
Di.16 en Wo.17 april:    Eindtoets groep 8 
Do.18 april:                     Paasontbijt 
Do.18 april (ochtend):   Koningsspelen midden- en bovenbouw 
                                          Paaseieren zoeken onderbouw                   

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

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! 

Lammetje in de klas 
Gisterochtend hadden we een lammetje in de klas. Sophie mag thuis met haar zus en papa en mama een 
paar dagen voor een lammetje zorgen en kwamen het lammetje in de klas laten zien. Dat was super leuk! 
Iedereen mocht lammetje Teun even aaien en hij heeft overal rondgesnuffeld in de klas (en een plasje 
gedaan!!). Bedankt dat we ook even met het lammetje mochten kroelen! 
 

 

 

 

 

 

 

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


Nieuws uit groep 4-5 

Topo toets 
Maandag 18 maart heeft groep 4 en 5 een herkansing van de Topo toets over de provincies en hoofdsteden 
van Nederland. De leerlingen die het cijfer willen verbeteren mogen dat doen.  

Muziek 
Woensdag 13 maart hebben we een muziekles gehad van Cresendo. 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 in de kerk waar u van harte welkom bent. We hebben er veel zin in. 

 
Foto’s van schaatsen/ schaken en muziek 
https://myalbum.com/album/Tt5gpcEX1vX0 

 
Schoolvoetbal 
Woensdag 3 april gaan we schoolvoetballen. De volgende 2 teams doen mee. 
Groep 5/6: Xavy, Ferre, Leon, Yasmine, Jaimy, Julius, Julian, Jan Justin, Anne (gr. 5), Ivan en Berend. 
Groep 7/8: Fleur, Simon, Yoran, Lucas, Dani, Annabel, Yasmijn, Britt, Inke, Fenna, Noël.   
Volgende week meer informatie over het schoolvoetbal.  

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

 
 
 
 
 
 
Huiswerkoverzicht  blok 6 
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 gaan er in ieder geval voor zorgen dat de lessen doorgaan.  
 
Gymtassen 
We missen nog een aantal gymtassen! De leerlingen van groep 6-7-8 gymmen op maandag en donderdag. 
Graag de gymtassen zo snel mogelijk weer op school, anders mag er niet mee gegymd worden.  
 
 

 

https://myalbum.com/album/Tt5gpcEX1vX0


Agendapunten 
- Maandag 18 en dinsdag 19 maart: Juf Isabel afwezig  
- Donderdag 21 maart: Boomfeestdag 
- Woensdag 3 april: Schoolvoetbal 
- Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Eindtoets groep 8 
 
Toets natuur groep 7/8 
Op vrijdag 22 maart staat voor groep 7/8 toets natuur gepland. Hoofdstuk 2 wordt afgetoetst. De leerlingen 
hebben de samenvatting, begrippen en strip meegenomen in de map om te leren. Succes!  
 
                                         Boomfeestdag 
                                         Afgelopen donderdag ging de boomfeestdag niet door i.v.m. het slechte weer.    
                                         Volgende week donderdag gaan we het opnieuw proberen. Onder leiding van  
                                         Staatsbosbeheer wordt een aantal wilgen geknot bij SBB Dijkwater. Wij kunnen  
                                         nog wel een of meer hulpouders gebruiken bij deze activiteit……  
 
 
Inleveren rapporten 
Er zijn al heel wat rapporten weer terug op school. Hartstikke fijn. Wilt u, wanneer het rapport helemaal 
bekeken is, deze zo snel mogelijk op school afgeven?  
 

 
 
 

En verder 
 
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 

 

http://www.simowijzer.nl/
http://www.pharos.nl/
mailto:simone@simowijzer.nl
http://www.simowijzer.nl/

