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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 EUschoolfruitprogramma. Deze keer worden dat:
een appel, een stuk watermeloen en een stuk komkommer.

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
Zaterdag jl. hebben de leerlingen van groep 4-5 en 6-7-8 in de kerk kunnen laten zien wat zij in de
workshops van Pascal v.d. Velde en Cathy Kotoun hebben bedacht. Het waren allemaal muzikale
verhaaltjes. Sommige kinderen vonden het heel spannend, anderen voelden zich als een vis in het water op
het podium. Het was een leuke presentatie. We hebben ook kunnen genieten van optredens van Cres Beats
en Cres Kids. De gezamenlijke afsluiting gaf zelfs een feestelijk tintje aan het geheel. Een echte uitsmijter!
We hopen in de toekomst nog eens samen met Crescendo iets te kunnen organiseren.

Smartgames
Al weer geruime tijd geleden hebben we een sponsorloop gehouden,
waarmee een leuk bedrag is bijeengebracht. Van dat bedrag hebben we
een flink aantal “smartgames” kunnen aanschaffen. Smartgames zijn
spellen die op vele opklimmende niveaus gespeeld kunnen worden. Ze
zijn beschikbaar voor verschillende leeftijden. Heel uitdagend voor de
kinderen, die hun denkkracht moeten inzetten om de goede oplossingen
te vinden. We zijn dan ook erg blij met onze aanwinsten.

Paascrea
Op dinsdag 16 april is er ‘s middags weer een gezellige creamiddag: paascrea. Voor die activiteit kunnen we
een heleboel deksels gebruiken. We denken daarbij aan deksels van dozen voor kopieerpapier o.i.d. De
deksels moeten uiteindelijk gebruikt kunnen worden als dienblad. We hebben er zo’n 75 nodig!
We zouden het heel fijn vinden als u ons helpt dat aantal bij elkaar te verzamelen voor 16 april. U kunt ze
op school afgeven. Bedankt vast voor uw hulp.

Agenda:
Di.16 en Wo.17 april:
Di.16 april:
Do.18 april:
Do.18 april (ochtend):

Eindtoets groep 8
Paascrea
Paasontbijt
Koningsspelen midden- en bovenbouw
Paaseieren zoeken onderbouw
Vr.19 april t/m zondag 5 mei: Meivakantie
Vr.10 mei:
Bezoek wethouders Joppe en V.d. Bos
Ma.20 mei:
Schoolreis gr.1 t/m 5
Ma.27 t/m 29 mei:
Schoolkamp gr.6 t/m 8

Nieuws uit groep 1-2-3
Thema “uitvinden”
Dinsdagmiddag kregen wij in groep 1-2-3 bezoek van professor Regenboog. Zij vertelde ons over de
planeten van ons zonnestelsel. Samen gingen we met een raket naar de maan. Gelukkig hadden we
beschermende kleding aan, want we vonden maanstenen. Die kan je niet zo aanraken. Na een geslaagde
landing kwamen we gelukkig weer veilig in de klas terug. Verder hebben we deze week nog het boek van
“André het astronautje op reis naar de planeten” gelezen en in de gymles zijn we op ruimtereis geweest
en hebben we allerlei spelletjes met hoepels gedaan.

Thema “jonge dieren”
Volgende week starten we met het thema “Jonge dieren”. We zullen weer allerlei werkjes maken en
activiteiten doen rondom dit thema. Ook willen we op bezoek bij de koeienboerderij bij Jarne. Dat zal op
woensdag 17 april zijn. Als u deze ochtend mee kunt om te rijden, horen we het heel graag!

Nieuws uit groep 4-5
Schoolvoetbal
Op woensdagmiddag 3 april 2019 vond in Zierikzee op Sportpark Den Hogen Blok het
schoolvoetbaltoernooi plaats. Dit jaar werd er voor het eerst gespeeld met achttallen. We hebben een
aantal keren getraind en daarbij hebben we veel mooi weer gehad net als op de dag van het toernooi zelf.
De leerlingen/voetballers van De Klimop hebben een sportieve middag gehad, waarbij de beleving bij de
voetballers groot en sportief was!!
Spreekbeurten groep 4-5
De komende periode gaan we in groep 4-5 beginnen met de presentaties (spreekbeurten). Een spreekbeurt
duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Je doet je spreekbeurt dit jaar alleen of in tweetallen. Kies een interessant
onderwerp, als je gekozen hebt, wat zijn dan de belangrijkste punten waarover je wilt vertellen. Als je dat al
weet, is het veel makkelijker om informatie te zoeken.
We hebben ook een begin gemaakt met het werken aan een PowerPoint presentatie. De leerlingen hebben
een informatieblad mee naar huis genomen, zodat ze thuis ook goed weten waar ze op moeten letten bij
het voorbereiden van een spreekbeurt. In de klas hangt een intekenlijst, waarop de leerlingen zelf
aangeven wanneer ze de spreekbeurt willen houden.
Toets Engels
Groep 5/6 heeft een toets Engels op vrijdag 12 april over de woorden van Unit 4.
Foto’s van schaatsen/ schaken en muziek
https://myalbum.com/album/Tt5gpcEX1vX0

Nieuws uit groep 6-7-8
Gymlessen groep 6-7-8
Groep 6-7-8 gym op maandag en de donderdag. Bij gymnastiek is het dragen van sieraden en horloges niet
toegestaan, uit veiligheid voor de kinderen zelf maar ook voor de medeleerlingen. Het is verstandig om
deze op de gymdagen thuis te laten. Graag zien we een staart of vlecht bij kinderen met lang haar. Wilt u
de kinderen helpen herinneren aan een elastiekje?
We zien steeds vaker dat er wordt gegymd in een lange broek en een shirt met lange mouwen. De
kledingvoorschriften tijdens de gymlessen: een korte broek, een T-shirt en gymschoenen. De gymschoenen
mogen geen zwarte zool hebben.
Het wordt steeds mooier weer! Wanneer het weer het toelaat, zullen de kinderen op het sportveld gaan
gymmen.
Toets Engels groep 7/8
Op vrijdag 12 april staat er voor groep 7/8 de Engelse toets van hoofdstuk 3 gepland.
De leerlingen hebben de samenvatting met alle woorden en zinnen in hun huiswerkmap gestopt. We leren
het blad NL- EN en EN-NL. Heel veel succes!

HERHALING 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!!
Vaker wat kortere momenten werkt nog beter. Het oefenen zal worden beloond aan het einde van het
schooljaar.

Start blok 7
Vanaf volgende week (maandag 8 april) starten we met blok 7. Vandaag gaan alle leerbladen in de
huiswerkmap en wordt het huiswerk in de agenda geschreven:
Vrijdag 12 april: Woordenschat woorden week 1
Vrijdag 12 april: Engels hoofdstuk 3 groep 7/8
Maandag 15 april : Spelling woorden week 1
Maandag 15 april: Spelling werkwoorden week 1 groep 6/7/8
Groep 6: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Dinsdag 7 mei: Woordenschat woorden week 1 + 2
Woensdag 8 mei: Spelling woorden week 1 + 2
Woensdag 8 mei: Spelling werkwoorden week 2 groep 6/7/8
Groep 6: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Vrijdag 10 mei: Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3
Vrijdag 10 mei: Taaltoets - leren woordenschat week 1+2+3/ instapkaarten taal verkennen
Maandag 13 mei: Spelling woorden week 1 + 2 + 3
Maandag 13 mei: Spelling werkwoorden week 3 groep 6/7/8
Groep 6: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Maandag 13 mei: woordendictee
Maandag 13 mei: werkwoordendictee groep 6/7/8
Vrijdag 17 mei: zinnendictee - leren spellingswoorden/ werkwoorden week 1+2+3
Maandag 20 mei: rekenhuiswerk blok 3b als voorbereiding op de toets groep 6/7
Maandag 20 mei : rekentoets blok 3b groep 6/7
IEP eindtoets
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april is het zo ver: de centrale eindtoets
voor groep 8. Afgelopen weken hebben we hard geoefend met taal, rekenen
en begrijpend lezen. Inmiddels zijn we experts in zinnen ontleden en
woordsoorten benoemen. Alle rekenstrategieën kunnen we dromen en we
(begrijpend) lezen ons suf. Wij zijn er klaar voor!
Op de website toets.nl/basisonderwijs staat veel uitleg over de IEP eindtoets
met onder andere antwoorden op veel gestelde vragen.
Een aantal tips van de juf voor de toets:
- Zorg voor ontspanning en afleiding, zowel voor als tijdens de toetsdagen.
- Zorg ervoor dat uw kind in de toetsperiode genoeg slaapt, goed ontbijt en gezond eet en drinkt.
- Toetsen maken is zwaar werk, houd er rekening mee dat uw kind moe is als het thuis komt.
- Toon belangstelling. Laat uw kind vertellen over de ervaringen met de toets.
- Wees trots op uw kind en laat blijken dat u er vertrouwen in hebt.
Wilt u samen met uw kind een aantal voorbeeldopgaven maken om te ontdekken wat voor soort vragen er
in de toets voorkomen? Neem eens een kijkje op
www.oefensite.rendierhof.nl/leestrainer.nl/kids4cito.nl/centraleeindtoetspo.nl/toets.nl/basisonderwijs
Wij wensen alle kinderen uit groep 8 ontzettend veel succes met de eindtoets!
Regelmatig komen de kinderen van groep 8 vragen of zij met de eindtoets iets lekkers mee mogen nemen.
Omdat het maken van een Eindtoets best een speciaal momentje is, mogen de kinderen op dinsdag- en
woensdagochtend een klein bakje/zakje met wat snoepjes of kauwgom meenemen. Uiteraard is een flesje
water altijd toegestaan.

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.

Voetbal Clinic
Op woensdag 1 mei is er op de sportvelden van MZC’11 in Zierikzee een voetbal-clinic. Voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar is dat in de ochtenduren van 9.00 tot 12.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich voor dinsdag 16 april aanmelden via bijgevoegd opgaveformulier.
Op school zijn ook opgaveformulieren verkrijgbaar. Ingevulde opgaveformulieren kunnen evt. ook op
school worden ingeleverd bij meester Hans.
Deze clinic is een van de activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van MZC’11 (een van de
fusiepartners, vv Zierikzee, is opgericht in 1919)
Voor meer informatie zie bij gevoegde flyer.

