
           

 

Datum: 29 maart 2019, Nr. 29 

 

           5 april   -   Lars Burgler 
           6 april   -   Luke ten Brinke      

     
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 halve sinaasappel, een appel en een stuk watermeloen.  

De “gruitdagen” zijn steeds op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
 
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 alle 4 workshops achter de rug in het kader van het 
muziekproject “Kansen Krijgen”. Pascal v.d. Velde en Cathy Kotoun hebben samen met de leerlingen 
diverse muzikale verhaaltjes vormgegeven. Nu wordt het tijd dat ook een groot publiek het resultaat van de 
workshops kan ervaren. Morgenavond, 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. Deze kan gedoneerd worden in een grote toeter, die daar is neergezet. 
Het programma van de avond ziet er als volgt uit: - 19.00 uur Welkom 
                                                                                          - 19.05 uur Optredens: 
                                                                                                                -Cres beats 
                                                                                                                -Schooloptreden gr.4-5 
                                                                                                                                 "            gr.6-7-8 
                                                                                                                -Cres kids 
                                                                                          - 19.50 uur Dankwoord 
                                                                                          - 19.55 uur Gezamenlijke afsluiting  
Om plm. 20.00 uur is de presentatie ten einde. De kinderen krijgen dan nog iets te drinken aangeboden.  
Ouders/verzorgers kunnen evt. nog een consumptie kopen. 

 

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


   

 

 
Workshops “Mad Science” 
Dinsdag 2 april a.s. krijgen alle groepen een workshop over ruimtereizen/ruimtevaarders/leven in de 
ruimte. De workshops worden verzorgd door een medewerker van Mad Science Nederland. We willen de 
leerlingen op een ontdekkende manier laten kennismaken met het fenomeen “de ruimte”. Voor alle 
leeftijdsgroepen zijn de workshops uitdagend en interessant. We hopen dat de workshops veel vragen bij 
kinderen oproept, zodat er een mooi interactief programma ontstaat. 

 
Agenda: 
Za.30 maart:                   Presentatie “Kansen Krijgen”     
Di.   2 april:              Workshops “Mad Science” 
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                  

 

Rapport terug naar school 
We willen u vragen om het rapport voor de meivakantie ondertekend mee terug te geven naar school. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. 

 
 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Welkom 
Volgende week wordt Lars 4 jaar. Na een paar wenmomenten zal hij vanaf dan bij ons in  
groep 1 komen. Gezellig! Wij wensen Lars een heel fijn tijd op De Klimop. 

 

Nieuws uit 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 1 ouder die met de kinderen naar Zierikzee en weer terug naar Drieschor kan 
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!! 
Trainen 
Maandagmiddag 1 april en dinsdagmiddag 2 april gaan we nog 2x een uurtje trainen  
onder schooltijd. De leerlingen die niet gaan voetballen krijgen in de middag 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 

 

https://myalbum.com/album/Tt5gpcEX1vX0


 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht  blok 6 
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 
- Dinsdag 2 april: Mad Science 
- Woensdag 3 april: Schoolvoetbal 
- Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Eindtoets groep 8 
 
 
 
 

En verder ……. 
 
Filmmiddag DAC 
Op zaterdag 13 april organiseert de DAC weer een filmvoorstelling in dorpshuis Trefpunt de Dorsvloer. Om 
de film zoveel mogelijk af te stemmen op de interesses van de kinderen zijn er maar liefst drie 
voorstellingen: 
1. Voor de kinderen tot 7 jaar tussen 12.30 en 14.45 uur. 
2. Voor de kinderen van 7 tot 11 jaar tussen 15.00 en 17.15 uur. 
3. Voor de jeugd vanaf 12 jaar tussen 17.30 en 19.45 uur.  

Naast een film is er ook drinken, pannenkoeken en wat extra’s.  

Opgeven bij Saskia Kloet (Nieuwe Schoolstraat 1) uiterlijk vrijdag 5 april a.s. Bijdrage: €2,00. 
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