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                 Komende week geen 
                   

Visitatiebezoek 
Deze week ontvingen wij op school een delegatie van Obase voor een visitatiebezoek. Het doel van dit 
bezoek was om een goed beeld van de school in de praktijk te krijgen. Voorafgaand aan het bezoek is er 
uitgebreide studie gemaakt van door de school aangeleverde stukken, zoals een zelfevaluatie, diverse 
registraties en analyses, plannen, voortgangsrapportages, enz. Bij het schoolbezoek zijn lessen bekeken in 
alle groepen en gesprekken gevoerd met het team, de directie, de IB-er, ouders en leerlingen. Voorstudie 
en praktijk leveren een totaalbeeld van de school op. Over enkele weken ontvangt de school een 
rapportage van de visitatie, waarin de tops en tips vermeld zullen worden. In het nagesprek tijdens het 
schoolbezoek is al wel aangegeven dat op alle beoordeelde indicatoren de basiskwaliteit op orde is. 
Fijn dat dit een bevestiging is van hetgeen wij zelf ook hadden geconcludeerd. Ontwikkelpunten zullen er 
ook altijd blijven, mede omdat de wereld om ons heen steeds verandert. Dat maakt het allemaal juist 
boeiend…… 
 
 
Luizenpluis 
Dinsdag 14 mei a.s. is het weer “luizenpluis”. Wilt u daar op die dag rekening  
mee houden voor wat betreft de kapsels van de kinderen? Gel en vlechten zijn  
bijv. niet handig……..  
 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor het komende schooljaar is vastgesteld. Hieronder treft u het aan. Ook de nu al 
bekende studie(mid)dagen staan al vast vermeld. 

 

 
Studie(mid)dagen schooljaar 2019-2020: 
Vrijdag        04-10-2019 
Vrijdag        31-01-2020 
Vrijdag        21-02-2020 (middag) 
Donderdag 25-06-2020 (middag) 

 

Zomervakantie 2019 08-07-2019   t/m   16-08-2019  

Herfstvakantie  14-10-2019   t/m   18-10-2019  

Kerstvakantie  23-12-2019   t/m   03-01-2020  

Voorjaarsvakantie  24-02-2020   t/m   28-02-2020  

Goede vrijdag en 2e Paasdag 10-04-2020   en     13-04-2020 

Meivakantie  20-04-2020   t/m   05-05-2020  

Hemelvaartsdag  21-05-2020   t/m   22-05-2020  

2e Pinksterdag  01-06-2020 

Zomervakantie 2020  13-07-2020   t/m   21-08-2020 



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 
 

                                          BHV-herhaling 
                                          Net voor de meivakantie hebben meester Tim en meester Hans een  
                                          herhalingstraining gevolgd om BHV-er te mogen blijven op De Klimop. Zij zijn 
                                          weer helemaal up-to-date en blijven gecertificeerd. 

 
Schoolreis gr.1 t/m 5 
Op maandag 20 mei is het zover: dan gaan de groepen 1 t/m 5 op schoolreis. Dit jaar wordt het een dagje 
Rotterdam. De bestemming is “Plaswijckpark”. Vandaag krijgen de leerlingen een informatiebrief mee met 
alle wetenswaardigheden betreffende de schoolreis. De informatiebrief is ook als bijlage bij deze Kletskop 
gevoegd. 

Formatie schooljaar 2019-2020 
Na de zomervakantie zullen we weer in 3 groepen gaan lesgeven. Het leerlingenaantal blijft nagenoeg 
gelijk. De groepsverdeling wordt wel iets anders: 
Groep 1-2-3:  juf Ali en juf Fleur 
Groep 4-5-6:  meester Tim 
Groep 7-8:      juf Isabel 
Voor de groepen 1-2-3 en 4-5-6 zijn we nog wel op zoek naar een onderwijsassistent(e). Wordt vervolgd. 
 
Agenda 
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 
 
Amber (gr.2) loopt KiKa Run 
Op 19 mei a.s. loopt Amber v.d. Velde mee met de KiKa Run in Rotterdam  
om geld in te zamelen voor “stichting kinderen kankervrij”. Ze heeft een eigen  
sponsorpagina waar mensen geld kunnen doneren voor deze mooie stichting.  
Zij hoopt samen met de andere lopers een mooi bedrag op te halen! 
Hierbij de link naar de sponsorpagina van Amber :  
https://www.runforkika.nl/amber-van-de-velde-team-kika-schouwen-duiveland  

 
 
Nieuws uit groep 4-5 
 
Knutselen 
Afgelopen maandagmiddag hebben we in groep 4/5 Delfts blauwe bordjes gemaakt. De bordjes hangen in 
onze klas. Hierbij een foto van het leuke en mooie resultaat.  

                                           

      

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/
https://www.runforkika.nl/amber-van-de-velde-team-kika-schouwen-duiveland
https://www.runforkika.nl/amber-van-de-velde-team-kika-schouwen-duiveland


Spreekbeurten 
De spreekbeurten staan als volgt gepland: De datum staat nu vast maar het onderwerp mag nog worden 
veranderd. 
Ruben en Gwen > 16 mei > Zeedieren  
Lennart en Megallen > 21 mei > Stenen 
Julian > 3 juni > Uilen  
Ryan en Lennart > 4 juni > Legerbasis   
Anne > 11 juni > Karate  
Jan Justin > 13 juni > Ruimte  
Juliette > 18 juni > Rome  
Leon > 20 juni > Motor 
Jaimy > 24 juni > Edelstenen/ Kristallen  
Ferre > 25 juni > Koeien  
Xavy > 1 juli > Edelstenen 
Karolina en Ryan > 2 juli > Kittens  
Zola en Yasmine > 4 juli > Lego go friends 

Toets aardrijkskunde  
Aanstaande woensdag 15 mei heeft groep 5/6 een toets aardrijkskunde over thema 2. Het gaat over alles 
om ons heen zoals landschappen, steden, dorpen, voorzieningen, windrichtingen etc. 

 

Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht 
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 
 
 
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.  
 
Ik leer leren 
Aanstaande dinsdag 14 mei zal de eerste les van de cursus 'Ik leer leren' aan groep 8 worden gegeven. 
Alle aspecten van leren komen aan bod zoals: 

 Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in 

 Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk 

 Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress 

 Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol 

 Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen 

 Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd 

 Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter 

 en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen 
 
 
 

 

 



 

Schoolkamp 
Het is bijna zover! Het schoolkamp 2019 staat weer voor de deur. De kinderen hebben van de week een 
begeleidende brief meegekregen voor de ouders, waarin informatie staat voor het schoolkamp.  
Inleveren kopie van paspoort/ identiteitskaart, kopie van zorgpas, reservesleutel: woensdag 22 mei 2019 
Inleveren kampgeld: vrijdag 17 mei 2019 
Wist u dat de kinderen alleen nog maar aan schoolkamp denken? En zij uitgerekend hebben dat we nog 17 
nachtjes moeten slapen tot het schoolkamp begint? We kunnen haast niet wachten 
 
Raboank Bankbattle 
Veel lokale banken van de Rabobank organiseren sinds 2005 ieder jaar voor de leerlingen van de 
bovenbouw van de basisschool een BankBattle. Dit is een quiz waarbij door middel van het internet  
                                 antwoord op bepaalde vragen/opdrachten gegeven moet  
                                 worden. Aan het einde van het afronden van alle vragen/opdrachten moet de kluis nog  
                                 worden gekraakt. Daarna kan pas de eindopdracht worden gemaakt. Wie het snelst de  
                                 eindopdracht heeft afgerond, heeft gewonnen.  
                                 Deze BankBattle zal aanstaande woensdag 15 mei worden gedaan! Spannend!  
                                 We houden u op de hoogte.  
 
  

 
 
En verder…….. 
 
Nationale Molendag 
Zaterdag 11 mei a.s. is het Nationale Molendag. Ook molen Aeolus VS. De Koekoek aan de Molenweg in 
Dreischor kan op deze dag bezocht worden. Kinderen zijn van harte welkom in de molen, wanneer zij door 
een volwassene worden begeleid. Voor ieder kind een leuke attentie. De molen van Dreischor is open van 
11.00 - 16.00 uur. Zie voor meer informatie bijgevoegde flyer. 
 
Bingo op zaterdag 18 mei 
Na drukbezochte activiteiten als Halloween, talentenshow en filmmiddag, wil de DAC nu weer eens iets 
organiseren voor een breder publiek. Dus hierbij een oproep aan iedereen op ons dorp: doe mee!  

Kom jij op zaterdag 18 mei tussen 15.30 en 17.30 uur ook naar dorpshuis Trefpunt de Dorsvloer? Daar 
houden we een bingo met allerlei leuke prijzen. Speciaal voor jou. Maar ook voor papa en mama, opa en 
oma, de buurman en de buurvrouw! Maak ze enthousiast en kom gezellig samen.  

Neem in ieder geval een pen of viltstift mee en wat geld. De entree is € 3,50 inclusief 5 bingokaarten.  

 

 

 

 


