Datum: 24 mei 2019, Nr. 35

25 mei - Ryan Stouten
31 mei - Maxim Perkins
Volgende Kletskop
In verband met de vrije dagen van volgende week verschijnt de volgende Kletskop op vrijdag 7 juni 2019.
MR-vergadering
Vanmiddag vergadert de MR weer. Op de agenda staan o.a.: Evaluatie Visitatiebezoek, Schoolplan 20192023 en werken op Digitaal Platform. De vergadering begint om 14.45 uur en is openbaar.
WEER EEN KANS
Na het leuke muziekproject “Kansen Krijgen” is Crescendo bezig om een vervolg
hierop vorm te geven. Op vier donderdagmiddagen (13/6, 20/6, 27/7 en 4/7) na
schooltijd wordt op school de mogelijkheid geboden om nader kennis te maken
met een aantal instrumenten. De leerlingen vanaf groep 4 hebben daarover een
infobrief meegekregen. Deze is ook nog als bijlage meegezonden met deze Kletskop.
We hopen dat door het projectje enkele leerlingen enthousiast geworden zijn voor “muziek maken”.
Pinkstermarkt
Op donderdagmiddag 6 juni a.s. is er een Pinkstermarkt op het schoolplein. Van 16.30 tot 18.30 uur bent u
allemaal van harte welkom om gezellig te komen buurten. Er worden diverse “kraampjes” (tafels) op het
plein gezet van waar diverse artikelen aan de man zullen worden gebracht. Denk daarbij aan
boodschappen, aardbeien, verkoop kinderwerk, eten en drinken………..
Verder kunnen kinderen geschminckt worden en kunnen spelletjes gedaan worden. Tevens is er een
verloting waarbij 3 schilderijen verloot worden, die door de leerlingen van De Klimop gemaakt zijn.
Het gaat vast heel gezellig worden.
Gevraagd
Voor de boodschappentafel is het de bedoeling dat alle kinderen 1 of meer houdbare artikelen mee naar
school brengen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan blikjes groente en soep, pakjes sap of saus, douchefris,
koffie, thee, ........ We hopen zo een mooi gevulde tafel te krijgen, waar u dan weer voor een klein bedrag
iets anders terug kunt kopen.
Agenda
Ma.20 mei:
Do.30 en vr.31 mei:
Ma.27 t/m 29 mei:
Do. 6 juni:
Woe.12 juni:
Do.20 juni:
Vr.28 juni:
Di. 2 juli:

Schoolreis gr.1 t/m 5
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Schoolkamp gr.6 t/m 8
Pinkstermarkt (van 16.30 tot 18.30 uur)
Studiedag (leerlingen vrij)
Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)
Activiteit “Laatste schooldag”
Podiumavond + afscheid gr.8

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
Nieuwe leerling
Maandag 27 mei wordt Luke Molenaar 4 jaar. Vanaf volgende week zal hij bij ons in groep 1 komen.
Gezellig! We wensen Luke heel veel plezier bij ons op school.
Thema
Vanaf deze week gaan we werken aan het thema kunst. Donderdag hebben we het ankerverhaal gehoord
over het bottenmuseum en het kunstmuseum. De hoeken worden weer bij het thema aangepast, zodat de
kinderen heerlijk creatief bezig kunnen zijn.
Schoolreis
Wat hebben we het heerlijk gehad in Plaswijck! Het weer deed goed mee, dus we konden 's middags zelfs
lekker zonder jas spelen.
Hieronder enkele foto’s

Enkele opmerkingen van de kinderen:










Lars en Amber vonden de zandbak erg leuk, ook die van binnen.
Jenthe vond de hoge glijbaan leuk en ook Kuba was hier helemaal niet bang op. Er waren wel 3
glijbanen. Maud en Dylan vonden de lange ronde glijbaan leuk.
Izzy heeft een slangenwip gezien bij het kabouterpad en ze vond het ook leuk om over de
boomstammen.
Ruben vond het erg leuk om met de skelter onder de tunnel door te rijden en bij het stoplicht te
wachten. Sophie vond het leuk om door de wasstraat te rijden en te tanken.
Bastijn vond het jammer dat hij niet in het bootje kon wat wordt afgeschoten, maar hier moesten
we wel erg lang wachten tot iedereen aan de beurt geweest is.
Maudy en Annemijn vonden de draaimolen het leukst, vooral als je op een paard kon zitten. Maar
het draaiende bakje onder de luchtballon was ook leuk.
Manu vond het speelhuisje leuk, want dat was lekker hoog.
Nina en Vajèn vonden het loopbruggetje bij het riviertje in het zand erg leuk.
Kuba vond de dieren erg leuk, vooral de konijnen met korte oren.

Nieuws uit groep 4-5
Schoolkamp
Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaat meester Tim mee op schoolkamp en hierdoor zullen
meester Mike en meester Hans op deze dagen voor de klas staan.
Spreekbeurten
De eerste spreekbeurt in groep 4/5 was van ons, Ruben en Gwen, de spreekbeurt ging over Zeedieren. We
waren best wel zenuwachtig toen we begonnen. We deden om de beurt wat oplezen. We hadden bij Ruben
thuis goed geoefend en we hadden knuffels mee en schelpjes. We deden het over allerlei zeedieren en we
hadden heerlijke vissticks om uit te delen. Iedereen gaf een cijfer en een tip. We kregen het cijfer 9,5 daar
waren we heel blij mee! Groet Ruben en Gwen.
Schoolreis
Afgelopen maandag 20 mei zijn we op schoolreis geweest met de leerlingen van groep 1 t/m 5. Ik vond het
heel leuk dat er zoveel dieren waren en ik vond de groepjes ook heel leuk. De leukste attractie vond ik de
kabelbaan en de verkeerstuin waar je op de skelter rond kon rijden. De leukste dieren waren de ottertjes.
Er was ook een binnenspeeltuin met trampolines en glijbanen en dat was ook erg leuk. Er was ook een
boerderij met allerlei dieren, het was erg gezellig! Groet Leon.
Onze schoolreis in Plaswijck park: Hallo ouders van groep 1 t/m 5. Je hoorde van je kinderen dat we met
schoolreis naar Plaswijck park gingen. Er is heel veel te zien, spelen, rijden en eten. Bijna alle attracties zijn
voor kinderen, in sommige attracties moet je met een ouder, juf of meester. In het restaurant huis waren
veel speelplekken die voor kinderen zijn. De spullen daar zijn niet van onze maat maar wel van een reus!
Alles was heel groot en het is heel leuk daar. Groetjes Yasmine.

Foto’s van de schoolreis kunt u hier vinden:
https://myalbum.com/album/23TFTkgtyGgg

Nieuws uit groep 6-7-8
Laatste update voor het schoolkamp
We zijn aan het aftellen, want maandag gaan we op schoolkamp!
Alle voorbereidingen zijn gedaan, de meeste spullen zijn verzameld,
de boodschappen zijn gehaald. Kortom: we zijn er klaar voor!
Graag willen wij u nogmaals attenderen op een fietscontrole. We gaan op de fiets, dus trappen we zo'n 40
km per dag weg. Dat betekent dat de fiets in orde moet zijn. Controleer de fiets tijdig en repareer waar
nodig onderdelen die (bijna) kapot zijn. Denk bijvoorbeeld aan de remmen, goed werkende lichten, een
goed slot en fietsbanden. Het is van belang dat de fietsen in goede staat zijn, zodat wij veilig mogelijk op de
fiets naar Vrouwenpolder kunnen gaan.
Wij vinden de veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben wij gekozen om alle kinderen tijdens het fietsen
een hesje en een fietshelm te laten dragen. Er is voor ieder kind een helm beschikbaar gesteld. De kinderen
zijn hiervan op de hoogte en vinden dit geen probleem; iedereen zal er één moeten dragen.
Alle bagage die de kinderen meenemen voor schoolkamp mogen vanaf 08.15 uur op school worden
gebracht.
We nemen 1 sporttas/koffer en 1 vuilniszak mee als grote bagage!
 Fiets met goede banden, ketting, versnelling, licht, bel en…. zeker niet onbelangrijk: goede
remmen.
 Tent met alles erop en eraan!
 Luchtbed, slaapzak, evt. hoeslaken en kussen. Dit stop je in een grote vuilniszak met naam! De
vuilniszak is voor de heen- en terugreis dus goed bewaren.
 Kleding die tegen een stootje kan bij mooi en slecht weer.
 Slippers voor onder de douche.
 Warme kleding voor ‘s avonds.
 Goede jas en goede schoenen waar je veel kilometers (!) op kan lopen.
 Waterschoenen (Veerse Meer heeft stenen).
 Toiletartikelen: handdoeken, washandje, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta en kam/borstel.
 Zwemkleding en handdoek.
 Zonnebrand, zonnebril en/of pet.
 Nachtkleding, extra ondergoed en sokken.
 Je voorbereidingen voor de Bonte Avond.
 Regenkleding.
 Medicijnen of extra bril als je deze gebruikt.
 Fototoestel en mp-3 mag mee, maar wel op eigen risico. Kwijt is kwijt, kapot is kapot.
 Iets om te lezen (vlak voor het slapen gaan nog een verhaaltje).
 Een goedwerkende zaklamp.
 Spellen voor tussendoor, ook voor op strand!
 Je lievelingsknuffel voor in je slaapzak.
 Een cd met je favoriete liedjes erop.
 Een zakcentje, niet meer dan € 10,Meenemen op de eerste dag (handbagage):
 Lunchpakket (eten en drinken, fruit en tussendoortjes).
 Regenkleding, zonnebril/pet, zonnebrandcrème.
Gevraagd:
We zijn op zoek naar rubberen hamers om de haringen voor de tent goed in de grond te kunnen
bevestigen. Graag voorzien van een naam.
Vertrektijd: Maandagochtend zullen we tussen half 9 en 9 uur vertrekken. Komen jullie ons uitzwaaien?

