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                 Komende week geen 
                   

Uitslag IEP-toets 
Deze week kwam de uitslag binnen van de IEP-toets, de eindtoets die voor de  
meivakantie door de leerlingen van groep 8 is gemaakt. De schoolscore van de  
groep kwam uit op 81,5, bij een landelijk gemiddelde van 81,9. Een mooi resultaat,  
dat overeen komt met de verwachtingen die er vooraf waren. De uitkomsten  
komen voor vrijwel alle kinderen overeen met het VO-advies dat in maart is  
opgesteld. Grote verrassingen hebben zich niet voorgedaan. 
 
Luizenpluis 
Dinsdag 14 mei jl. was het weer “luizenpluis”. We kunnen u laten weten dat De Klimop luisvrij is gebleken.  
 
Digitaal platform 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij voor een aantal vakken werken op een digitaal platform. 
D.w.z. dat de leerlingen bijv. hun reken- en spellingwerk digitaal maken op een chromebook en niet meer in 
een werkboek. Het oefenwerk kan op maat voor de leerlingen worden klaargezet. De leerkrachten kunnen 
“live” op hun beeldscherm volgen waaraan de leerlingen werken en bijsturen waar nodig. Uiteraard is de 
leerkracht nog steeds degene die de instructie van de leerstof verzorgt. 
Inmiddels is de begroting voor de overstap naar het digitale platform, inclusief het leasen van de 
chromebooks, goedgekeurd. Nog voor de zomervakantie wordt alles geleverd en kunnen de 
leerlingenaccounts worden aangemaakt, zodat we in het nieuwe schooljaar meteen van start kunnen. 
We hebben er zin. 

Schoolreis gr.1 t/m 5 
Op maandag 20 mei a.s. is het zover: dan gaan de groepen 1 t/m 5 op schoolreis. Dit jaar wordt het een 
dagje Rotterdam. De bestemming is “Plaswijckpark”.  Bij het schoolreisje is het handig als de kinderen 
goede schoenen aan hebben. 
In de informatiebrief die vorige week is meegegeven kunt u alle wetenswaardigheden betreffende de 
schoolreis nog eens nalezen. Het gaat vast een heel leuke dag worden. 

Willen alle ouders/verzorgers de straat voor de school op maandag vrij houden i.v.m. de bus voor het 
schoolreisje? 
 

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) 



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 
 

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  
 
Nieuwe leerling groep 1 
Sinds vorige week hebben we een nieuwe leerling in groep 1: Rosalène (zusje van Marylène). We wensen 
haar heel veel plezier bij ons op school. 

Schoolreis groep 1-2-3 
Maandag is het zover: we gaan op schoolreis met de bus naar Plaswijckpark! 
Groep 1 gaat met juf Fleur, de mama van Sam en meester Mike samen het park in. Groep 2 en 3 gaan met 
juf Ali, de mama van Ted en de mama van Jarne mee het park in. Op het digibord hebben we al een beetje 
gekeken wat er te doen is. We weten nu ook dat we niet bij het water gaan spelen. We hebben er allemaal 
heel veel zin in! 

Thema: kijk eens om je heen 
Deze weken hebben we het gehad over de natuur om ons heen. We hebben gesproken over de 
verschillende landschappen die er zijn. De afgelopen week gingen we op in het verhaal over Bas die de 
bergen in ging. Wat heb je nodig voor een bergwandeling en hoe ziet het er in de bergen uit?  
 

      
 
De rekenles stond in het teken van Bas, die met zijn rugzak op zijn rug uit wandelen ging. In kleine groepjes 
mochten de kinderen de stippen kleuren door met een dobbelsteen te gooien. Wie is het eerst bij Bas? De 
kinderen van groep 2 waren de leiders van de groepjes. Er werd heel goed samengewerkt. Knap hoor!  
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https://www.runforkika.nl/amber-van-de-velde-team-kika-schouwen-duiveland


  

Vuurwants 
Wie weet wat vuurwantsen zijn? Wij wel! Bij de struiken hebben we er een heleboel gevonden. Heel leuk 
om te verzamelen in een huisje van zeefjes. Ze lijken op lieveheersbeestjes, maar toch ook weer niet 
helemaal. Ze eten blaadjes, ze zijn rood en zwart, ze hebben 6 pootjes en ze hebben een soort van stippen 
op hun rug. Maar ze zijn plat, ze hebben grote voelsprieten en ze kunnen niet vliegen.  
En natuurlijk hebben we ze na de speeltijd weer lekker vrijgelaten in de struiken.  
 

                                            
 
Nieuws uit groep 4-5 
 
Spreekbeurten 
De eerste spreekbeurt was gisteren van Ruben en Gwen, de spreekbeurt ging over Zeedieren. In de 
volgende Kletskop meer nieuws en foto’s van de spreekbeurten in groep 4-5.    

Schoolreis 
Aanstaande maandag 20 mei gaan we op schoolreis met de leerlingen van groep 1 t/m 5. Zoals u al weet, 
gaan we naar het Plaswijckpark, we hopen op mooi weer en wij hebben er nu al veel zin in!!  
In de informatiebrief die vorige week is meegegeven kunt u alle wetenswaardigheden betreffende de 
schoolreis nog eens nalezen. 

Toets aardrijkskunde 
Afgelopen woensdag heeft groep 5 en 6 de toets van aardrijkskunde gemaakt. We gaan de komende weken 
weer een hoofdstuk van geschiedenis behandelen. Thema 3 van geschiedenis gaat over de Middeleeuwen, 
de tijd van de monniken en ridders.   

Spektro 
De leerlingen vinden het nieuwe Spektro erg interessant en er wordt nu vaak mee gewerkt in de klas. Met 
Spektro leer je elektrische circuits bouwen van tekening. Spektro helpt leerlingen binnen een veilige 
omgeving te experimenteren met elektriciteit. Door een eenvoudige drukknoopverbinding kunnen ze al 
snel spannende circuits maken. Met praktische opdrachten ondervinden ze hoe stroom kan lopen door de 
verschillende onderdelen. Vanaf een tekening bouwen de kinderen zelfstandig elektrische circuits.  

 

 

 

 

 

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Huiswerkoverzicht 
Maandag 20 mei: rekenhuiswerk blok 3b als voorbereiding op de toets groep 6/7 
Maandag 20 mei : rekentoets blok 3b groep 6/7 
De kinderen krijgen van de week blok 8 in de huiswerkmap.  
 



 

 

Rabobank BankBattle 
Veel lokale banken van de Rabobank organiseren sinds 2005 ieder jaar voor de  
leerlingen van groep 6-7 en 8 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.  
 
Onze groep 6/7/8 heeft woensdag ook meegedaan aan de Rabobank BankBattle. We mochten gebruik 
maken van allerlei naslagwerk en het internet. We hebben in totaal 238 vragen moeten beantwoorden over 
rekenen, taal, geschiedenis, enzovoorts. Er lagen ook bladen met foto's erop. 
Iedere vraag gaf een letter die moest worden ingevuld op de lettermatrix. Hier kwam de volgende opdracht 
uit: Om de geheime kluiscode te ontgrendelen moesten we de geboortejaren van bekende Nederlanders bij 
elkaar optellen.  
Willem van Oranje + Vincent van Goch + Johan Cruijff + Epke Zonderland + Jan Smit + Paul de Leeuw + 
Rembrandt van Rijn + Koningin Maxima + Andre van Duin + Sven Kramer + Linda de Mol = 20740 
20740 was de code die wij moesten invoeren. Tot slot kregen we de eindopdracht: ieder plaatje koppelen 
aan de juiste omschrijving. Na 633 seconden / 10,55 minuten hebben we de klok gestopt!  Het is nu 
afwachten of wij de minste tijd hebben gebruikt. Wordt vervolgd!  
 

Schoolkamp 
Inleveren kampgeld: vrijdag 17 mei 2019. Laatste dag om in te leveren: Maandag 20  mei 2019!! 
Inleveren kopie van paspoort/ identiteitskaart, kopie van zorgpas, reservesleutel: woensdag 22 mei 2019 
 
                                                                      Kijkt u allemaal de fiets van uw kind(eren) nog even na op eventuele  
                                                                      gebreken. U heeft dan nog even de tijd om deze te verhelpen. 
 

 
 
 
 
En verder…….. 
 
 
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.  

 

 

 

 


