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     27 maart   -   Ted den Hartog 
     28 maart   -   Anne v.d. Linde 

     
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:  

een appel, een halve bloedsinaasappel en waspeen.  

De “gruitdagen” zijn steeds op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Kansen Krijgen 
Groep 4-5 en groep 6-7-8 hebben inmiddels 3 workshops achter de rug in het kader van het muziekproject 
“Kansen Krijgen”. Deze week was ook Pascal v.d. Velde aanwezig om de leerlingen te helpen met het 
vormgeven van hun muzikale verhaal, waaraan in de vorig workshops was begonnen. Een echte 
meerwaarde…. Inmiddels heeft het project “Kansen Krijgen” ook de regionale pers gehaald (PZC van 
woensdag jl.) Op zaterdag 30 maart van 19.00 tot 20.00 uur kunt u in de kerk komen kijken en luisteren 
naar het resultaat. De entree is gratis. Wel zal na afloop om een vrijwillige bijdrage in de onkosten gevraagd 
worden, die in een grote toeter gedoneerd kan worden. 

Jumbo sparen voor je school 
                                                In het najaar hebben we samen met u en iedereen die de school een warm hart  
                                                toedraagt, d.m.v. het verzamelen van Jumbo-spaarpunten gespaard voor onze  
                                                school. Dat heeft het mooie bedrag van €760,61 opgeleverd. Voor dat bedrag  
                                                mochten we materialen uitzoeken.  
                                                We hebben gekozen voor: een kleuterfietsje, basketballen, wasco, parachute- 
                                                doek met gatenschaakborden, Knex-pakket en een buitenspelpakket. 
                                                Onlangs werden de materialen afgeleverd. Zie de foto hiernaast. 
                                                We kunnen u nu al melden dat het fietsje wonderen heeft verricht: meerdere  
                                                kleuters kunnen inmiddels fietsen zonder zijwieltjes….!!!! 
 
 
 

MR-vergadering 
Vanmiddag 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. 

 

 



   

 

Agenda: 
Vr.22 maart:                   MR-vergadering 
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  
Vr.19 april  t/m zondag 5 mei:  Meivakantie                  

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 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Thema uitvinden 
We zijn al weer bijna twee weken bezig met het thema ‘uitvinden’. Vanuit kern 9 van  
Veilig Leren Lezen met ankerverhaal ‘De limonadefontein’ en Schatkist ‘uitvinden’  
geven we vorm aan het thema. We hebben allerlei activiteiten op het planbord staan  
die met uitvinden en techniek te maken hebben, zoals: magneten, tandwielen en k’nex.  
Aankomende week wordt daar ook het huis van de uitvinder nog aan toegevoegd.  
Ook hebben we het al over magnetisme, drijven en zinken gehad en doen we allerlei  
proefjes. Super interessant allemaal! 

 

Nieuws uit groep 4-5 

Werkstukken 
Aanstaande maandag is het 25 maart en we hebben we afgesproken dat het werkstuk op deze datum 
wordt ingeleverd. Veel succes met het afronden van het werkstuk. Volgende Kletskop meer informatie over 
de spreekbeurten die we nog gaan doen in groep 4/5.  

Schoolvoetbal 
Op woensdagmiddag 3 april 2019 vindt in Zierikzee op Sportpark Den Hogen Blok het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi plaats. Dit jaar wordt er gespeeld met achttallen. De volgende 2 teams doen mee: 
OBS De Klimop 1: Fleur, Simon, Yoran, Lucas, Dani, Annabelle, Yasmijn, Britt, Inke, Fenna, Noël.   
OBS De Klimop 2: Xavy, Leon, Yasmine, Jaimy, Julius, Julian, Jan Justin, Anne (gr. 5), Ivan en Berend. 
Meester Mike en meester Tim begeleiden de leerlingen, we kunnen nog wel de hulp gebruiken van een 
extra coach. Vindt u het leuk om op woensdagmiddag 3 april de voetballers, samen met ons, te coachen 
dan hoor ik het graag.  
Vervoer 
Daarnaast zoeken we nog ouders die met de kinderen naar Zierikzee en weer terug naar Drieschor kunnen 
rijden. We vertrekken om 12.45 uur van school en onze eerste wedstrijd begint om 13.30 uur. De leerlingen 
kunnen weer op school overblijven. Het schoolvoetbaltoernooi is omstreeks 17.00 uur afgelopen.  
De voetballers krijgen van school iets te drinken en iets lekkers te eten. Toch is een extra flesje drinken 
altijd fijn om mee te nemen. Komt u onze teams weer gezellig aanmoedigen!! 

 

  

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


Trainen 
Aanstaande maandagmiddag 25 maart gaan we een uurtje trainen op het voetbalveld in Dreischor. We 
beginnen om 15.00 uur, dus voetbalschoenen meenemen aanstaande maandag.  
De week erop gaan we maandagmiddag en dinsdagmiddag onder schooltijd nog 2x een uurtje trainen. De 
leerlingen die niet gaan voetballen, krijgen op die middagen gewoon gymles.  
We hopen dat we een sportieve en gezellige middag zullen hebben. Heeft u nog vragen dan kunt u terecht 
bij meester Tim.    

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

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht  blok 6 
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 
 
Agendapunten 
- Woensdag 3 april: Schoolvoetbal 
- Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Eindtoets groep 8 
 
Boomfeestdag 
Afgelopen donderdag was er de boomfeestdag. De leerlingen hebben onder leiding van Staatsbosbeheer 
een aantal wilgen geknot bij SBB Dijkwater. Een leuke activiteit waaraan enorm hard gewerkt is! Wij willen 
graag de hulpouders bedanken voor het mee gaan! De fietstocht was een mooie oefening voor het 
schoolkamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleveren rapporten 
Bijna alle rapporten weer terug op school. Hartstikke fijn. Wilt u, wanneer het rapport helemaal bekeken is, 
dit zo snel mogelijk op school afgeven?  
 

  

 

https://myalbum.com/album/Tt5gpcEX1vX0

