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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 hebben we gebruik gemaakt van het EU-schoolfruitprogramma.
De leerlingen konden zo kennismaken met verschillende soorten groente en fruit:
ook goed voor de smaakontwikkeling. Het schoolfruitprogramma liep tot de
meivakantie. Dat betekent dat vanaf nu de leerlingen op de gruitdagen zelf
groente/fruit van thuis meenemen. (op de andere dagen mag dat natuurlijk ook!)
We melden ons in het nieuwe schooljaar weer aan voor het schoolfruitprogramma.
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
Paasontbijt
Gisteren hebben alle leerlingen weer kunnen genieten van een heerlijk paasontbijt. Evenals voorgaande
jaren hebben alle leerlingen voor een klasgenoot een lekker ontbijtje klaargemaakt. Dat werd geserveerd
op een prachtig versierd dienblad, dat dinsdagmiddag tijdens de paascrea gemaakt is.
Zo’n gezamenlijk ontbijt is altijd weer een gezellige activiteit. Het idee dat je aandacht besteedt aan een
ontbijt dat je voor een ander bereidt, vinden we een toegevoegde waarde. De meeste kinderen vinden het
ook leuk om te doen.

GVO - een terugblik
Groep 5/6
Wat hebben de kinderen toch prachtige namen. Na iedere geboorte is het altijd een
mooi moment om te weten wat de naam van de nieuwe wereldburger wordt.
Toen Jezus geboren werd, kreeg hij ook zijn naam. Namen hebben een betekenis.
Ouders zoeken altijd met veel zorg een naam uit. Ieder kind heeft de betekenis van
zijn of haar naam gekregen.
De geboorte kent allerlei rituelen binnen de verschillende culturen en godsdiensten.
Het dopen van kinderen is zo’n ritueel. We hebben daar met elkaar over gepraat, beelden ervan bekeken.
Sommige kinderen vertelden dat zij daar wel eens bij zijn geweest. Andere vertelden dat ze zelf zijn
gedoopt.
Naarmate je groter wordt, krijg je vriend(inn)en. Hoe kies je vrienden? Welke eigenschappen vind je dat je
vriend(in) moet hebben? Wat is bij vriendschap heel belangrijk?
Jezus verzamelde ook vrienden om zich heen. Hij had een kring van 12 heel speciale vrienden. Een aantal
lessen en gesprekken die hij met zijn vrienden deelde, heb ik verteld. Daar hebben we met elkaar over
nagedacht en gefilosofeerd.
- Wanneer ben je gelukkig?
- Wat heb ik? Wat wil ik? Wat kan ik missen?
- Word je van geld gelukkig?
Niet alleen vrienden kreeg Jezus maar ook vijanden. Die groep zien we in de Lijdenstijd op de voorgrond
komen wat uiteindelijk uitmond in de kruisdood van Jezus. Maar dat was niet het laatste. Paasfeest gaat
over de opstanding van Jezus uit de dood. Een nieuw begin. Nieuw leven. Dat zien we om ons heen in het
nieuwe groen en de prachtige voorjaarsbloemen die overal bloeien. Zo is ook het ei symbool van nieuw
leven.
Groepen 7/8
Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we gekeken naar de rituelen die het Jodendom kent rond Nieuw
Jaar. Ze overdenken het jaar dat achter hen ligt. Als ze beseffen dat ze afspraken niet zijn nagekomen of
voornemens niet zijn gelukt, vragen ze daar vergeving voor.
De leerlingen hebben nagedacht over het jaar wat zij hebben afgesloten en hebben op papier gezet wat
niet goed was gegaan. Deze brieven hebben ze vervolgens verscheurd. Op nieuw papier hebben ze een
goed voornemen opgeschreven. Deze briefjes hebben ze in de eerste week van april terug gekregen. Is het
gelukt? Zo ja, wat heeft het je opgeleverd? Als het niet is gelukt, wat zou kunnen helpen, wat heb je nodig
om het wel voor elkaar te krijgen?
Daarna hebben de leerlingen het heel druk gehad met het maken van een presentatie over
wereldgodsdiensten. Ieder groepje leerlingen kreeg een aantal onderzoeksvragen voor een bepaalde
godsdienst. Zo hebben ze aan elkaar het Jodendom, het Hindoeïsme, de Islam en het Christendom
gepresenteerd.
Pasen
In alle groepen heb ik eieren verstopt waarin het hele Paasverhaal zat. In ieder ei had ik een klein voorwerp
gedaan wat met het verhaal te maken had. Na 12 eieren was het hele verhaal verteld.
Uiteraard hebben we dat afgesloten met een chocolade-eitje.
Ik wens iedereen een hele fijne meivakantie toe!
Hartelijke groet,
Marjan Sijrier.
Agenda:
Vr.19 april t/m zondag 5 mei: Meivakantie
Di.7 mei:
Schoolbezoek Obase
Vr.10 mei:
Bezoek wethouders Joppe en V.d. Bos
Ma.20 mei:
Schoolreis gr.1 t/m 5
Do.30 en vr.31 mei:
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Ma.27 t/m 29 mei:
Schoolkamp gr.6 t/m 8
Do. 6 juni:
Pinkstermarkt (van 16.30 tot 18.30 uur)
Woe.12 juni:
Studiedag (leerlingen vrij)
Do.20 juni:
Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)

Nieuws uit groep 1-2-3
Bezoek koeien
Het geplande bezoek aan de koeienboerderij van de fam. V.d. Helm kon woensdag niet doorgaan i.v.m.
familieomstandigheden. We bekijken nog of het op een later tijdstip misschien nog mogelijk is.
De Paashaas
Gisteren na het paasontbijt stond ineens de Paashaas in onze klas. Wat een verrassing! Samen met de
Paashaas hebben we eieren gezocht. En gevonden! Zo werd het een heel gezellige ochtend met elkaar.

Nieuws uit groep 4-5
Paasontbijt
Gisteren hebben we allemaal genoten van het Paasontbijt! We hebben heerlijk gegeten van de thuis
klaargemaakte boterhammen en/of krentenbollen. Er waren appels, bananen, komkommers en natuurlijk
gekookte eieren. Het was een fijne en gezellige laatste ochtend voor de meivakantie.
Tot slot zijn we met heel groep 4 t/m 8 voor de Koningsspelen gaan slagballen en voetballen in gemixte
groepen. Ik wens al onze leerlingen, ouders en lezers van onze Kletskop een heel fijne meivakantie.
Presentaties
De afgelopen weken hebben de leerlingen in groepjes aan een opdracht gewerkt en veel moeten
samenwerken. Ze hebben een hoofdstuk gekozen uit het geschiedenisboek of aardrijkskundeboek en dit
samen uitgewerkt en gepresenteerd. Elke les dat we hier aan werkten, hadden de leerlingen een andere
taak. De belangrijkste informatie uit het hoofdstuk staat op een groot vel papier, inclusief tekeningen. Het
maken van een PowerPoint presentatie met invoegen van foto’s en dia-overgangen hebben we klassikaal
bekeken en daarna hebben de leerlingen heel veel van elkaar geleerd! We hebben in de klas vier mooie
presentaties gezien, waarbij alle groepen een goed cijfer verdienden: goed gedaan allemaal!

Foto’s
Foto’s van presentaties, Paasontbijt, Koningsspelen: https://myalbum.com/album/23TFTkgtyGgg

Nieuws uit groep 6-7-8
Huiswerkoverzicht
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
Woensdag 8 mei: Topografie hoofdstuk 3 groep 7/8
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
Woensdag 15 mei: Aardrijkskundetoets met topografie hoofdstuk 3 groep 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
Aardrijkskunde en topografietoets groep 7/8
Groep 7/8 heeft op woensdag 8 mei de topografietoets van hoofdstuk 3. Een week later zal de
aardrijkskundetoets met de topografie worden gemaakt. De kinderen hebben een samenvatting,
begrippenlijst en kaarten in de huiswerkmap gestopt om te leren. Heel veel succes.
Gymtassen
Maandag was de laatste gymles voor de vakantie. De gymtassen worden mee
naar huis genomen om te wassen. Maandag na de vakantie worden de gymtassen
weer op school verwacht.
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.
Informatie schoolkamp
Het is bijna zover! Over 7 weken gaan we op schoolkamp! Op maandag 27 mei vertrekken we voor twee
nachtjes naar onze kamplocatie Hofstede Elzenoord in Vrouwenpolder.
De kampleiding bestaat uit juf Isabel, meester Tim, meester Mike, meester Kevin en Marjolein (moeder van
Jasmijn uit groep 8). De bagage wordt door de vader van Manon van en naar de kamplocatie gebracht.
Voor nu zijn we dus compleet. Mochten we toch nog gebruik willen maken van een aantal begeleidende
ouders, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons.
In de meivakantie zal juf Isabel alle puntjes op de i zetten en onder andere het kampboekje gereed maken.
De kinderen krijgen na de meivakantie een begeleidende brief mee voor de ouders waarin alle informatie
staat voor het schoolkamp. We hebben er zin in!!

Tenten verzamelen
We zijn op zoek naar tenten voor schoolkamp. Wie heeft er een tent te leen?
En hoeveel personen kunnen er in de tent slapen?

Vakantie
Donderdagmiddag begon de meivakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten en te genieten van
twee weekjes vrij. We hebben namelijk afgelopen weken hard gewerkt en veel geleerd. We kijken als groep
terug op leerzame weken en fijne momenten met elkaar. Fijne vakantie!

Tweedaagse training voor aanstaande brugklassers
In de laatste week van de zomervakantie: maandag 12 augustus t/m zaterdag 17 augustus 2019
VOOR WIE?
De succesvolle tweedaagse training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet
op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Word jij geplaagd en gepest? Kun je maar moeilijk vriendjes
krijgen? Heb je vaak ruzie zonder dat je het wil of sta je vaak alleen? Dan is Plezier op school iets voor jou.
WAT HOUDT HET IN?
Plezier op school is een training in sociale vaardigheden. Je leert positief denken en je leert op een
ontspannen en speelse manier deze vaardigheden aan:
> contact leggen met andere kinderen;
> assertief zijn: opkomen voor jezelf;
> omgaan met plagen en pesten;
> aandacht hebben voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.
Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, een bijeenkomst voor ouders, de tweedaagse
training, een afsluitend gesprek en een terugkombijeenkomst in het najaar van 2019.
WAAROM IN DE VAKANTIE?
De zomervakantie is voor veel kinderen een overgangssituatie. Ze hebben de basisschool verlaten en gaan
naar de middelbare school. In zulke overgangssituaties zijn mensen het meest gevoelig voor verandering.
De kans is dan het grootst dat ze aangeleerde vaardigheden in praktijk gaan toepassen. Daarom is Plezier
op school een goede voorbereiding op een geheel nieuwe start. Uit terugkomavonden blijkt dat de meeste
deelnemers zich op hun gemak voelen op de nieuwe school.
WAAR?
Plezier op school wordt gegeven in Goes, Middelburg en Terneuzen.
KOSTEN?
Deelname aan Plezier op school kost € 30,00.
HOE AANMELDEN?
Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 mei 2019 via email : preventie@indigozeeland.nl.
In totaal kunnen ongeveer 60 kinderen meedoen. De groepen bestaan uit maximaal twaalf kinderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen: telefoon : 06 – 12 40 21 42 .Of mail naar:
preventie@indigozeeland.nl .

