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19 juni - Loes Bentlage
Onderwijsassistente
In het schooljaar 2019-2020 kunnen we beschikken over een onderwijsassistente. Miranda Kasteleijn zal op
maandag t/m donderdag op school zijn om met name in groep 1-2-3 de leerkrachten te ondersteunen.
Heel fijn dat het gelukt is om een onderwijsassistente aan te trekken.
Wij wensen Miranda een heel fijne tijd toe op De Klimop.
WEER EEN KANS
Gistermiddag is i.s.m. met Pascal weer enthousiast gestart met het project “WEER EEN KANS”.
Er zijn verschillende instrumenten uitgeprobeerd en het Crescendo-lied is gezongen.
Maandagmiddag gaan de deelnemers, aansluitend aan school, naar het dorpshuis waar juf Cora iets gaat
vertellen over de verschillende slagwerkinstrumenten.
Volgende week donderdag is er een studiemiddag is op school.
De leerlingen zijn dan ‘s middags vrij. Natuurlijk gaat het project
wel verder. De deelnemers blijven om 12.00 uur allemaal op school
(neem je boterhammen mee!) Na het gezamenlijk eten, gaat het
projekt beginnen om 12.30 uur (tot ca 13.30 uur).
Er kunnen nog steeds `muzikanten` aansluiten, laat het even op school weten, of bij juf Riet. (Ring 7, email:
knfm@zeelandnet.nl of tel: 401735).
Het wordt een heel leuk project met een heuse `voorstelling` op donderdagavond 4 juli in of bij het
dorpshuis.
Groetjes van Pascal en juf Riet
Activiteit “laatste schooldag”
Het is al jarenlang traditie dat de leerlingen van groep 8 bij hun afscheid een leuke dag organiseren voor
alle leerlingen van de school. Het gaat dan over een ochtendprogramma, dat wordt afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd op het schoolplein. Ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 verzorgen de
maaltijd. Omdat deze activiteit oorspronkelijk op de allerlaatste dag van het schooljaar plaatsvond, wordt
nog steeds de naam “activiteit laatste schooldag” gebruikt, ook nu de activiteit verplaatst is naar de
voorlaatste vrijdag van het schooljaar. Dit jaar is dat op vrijdag 28 juni.
Omdat het een activiteit is voor alle leerlingen van De Klimop, blijven op deze dag ook de kinderen van
groep 1 t/m 4 tussen de middag op school. Zij kunnen dan ook genieten van de lekkere maaltijd.
Om 13.30 uur gaan alle leerlingen naar huis.
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

Facultatieve rapportgesprekken
Vandaag zijn de uitnodigingen voor de (facultatieve) rapportgesprekken met de kinderen mee naar huis
gegaan. De gesprekken vinden op maandag 24/6, dinsdag 25/6 en woensdag 26/6 plaats. In de uitnodiging
staat vermeld welke dagen en tijden voor de verschillende groepen beschikbaar zijn.
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een gesprek over uw kind(eren) te hebben, zien we het
ingevulde strookje graag uiterlijk woensdag 19 juni terug op school.
U krijgt dan nog voor het weekend te horen op welk tijdstip u bent ingepland.
Agenda
Do.20 juni:
Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)
Ma.24 t/m Woe 26 juni: Facultatieve Rapportgesprekken
Do.27 juni:
Rapport 2 mee naar huis
Vr.28 juni:
Activiteit “Laatste schooldag” (alle leerlingen vanaf 13.30 uur vrij)
Vr.28 juni
MR-vergadering
Di. 2 juli:
Podiumavond + afscheid gr.8
Do.4 juli:
Bedankmiddag (vanaf 14.00 uur)
Vr.5 juli:
Begin zomervakantie om 12.00 uur

Nieuws uit groep 1-2-3
Thema kunst
We zijn de afgelopen weken ontpopt tot echte kunstenaars: schilderijtjes maken, dromenvangers, een
eigen Mondriaan, dichtkunst en kleurplaten van Van Gogh. We zijn ook met kleuren bezig geweest, zelfs in
de gymles! De laatste periode van het schooljaar zullen we werken over: vakantie!
Schoonmaak
We zijn op zoek naar ouders die na de vakantie willen helpen bij het schoonmaken
van de materialen en kasten. We doen dit ná de vakantie, want anders zit er weer
stof op het materiaal als we een nieuw schooljaar gaan beginnen.

Nieuws uit groep 4-5
Spreekbeurten
Vorige week heeft Julian een prima spreekbeurt gehouden over uilen. We hebben veel informatie gehoord
en plaatjes van uilen bekeken. Julian had zelfs uilenballen meegenomen die de leerlingen in groepjes met
een pincet uit elkaar konden halen, erg interessant! We hebben allemaal genoten van de spreekbeurt en
het cijfer was een 9,5! Goed gedaan Julian!
Geschiedenis
Vandaag hebben de leerlingen van groep 5/6 een toets geschiedenis
over de Middeleeuwen. Groep 5/6 heeft vorige week bij geschiedenis
wapenschilden gemaakt. Een ridder had vroeger zijn eigen wapen met
een duidelijk teken, zodat hij van afstand goed herkenbaar was. De
leerlingen hebben hun eigen wapen ontworpen, de resultaten zien er
vrolijk en mooi uit! (zie foto)

Nieuws uit groep 6-7-8
Cito's klaar
Vandaag hebben we de laatste Cito's afgerond. De kinderen hebben hard gewerkt en enorm hun best
gedaan. De laatste twee weken zullen we blok 8 uitwerken en de zaakvakken gaan afronden. Uiteraard is er
ook tijd voor ontspanning!
Toets Engels groep 7/8
Op woensdag 19 juni staat de lees- en luistertoets gepland over hoofdstuk 3 en 4.
Alle leerbladen zitten in de huiswerkmap. Heel veel succes met leren!

Laatste schooldag activiteit groep 1 t/m 8
Om de laatste schooldag activiteit op vrijdag 28 juni 2019 zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij
een aantal tips voor alle kinderen die deelnemen aan de laatste schooldag.
Groep 1 t/m 7:
- Het is verstandig om goed te ontbijten, want we maken een flinke wandeling.
- Trek goede schoenen aan; geen slippers!
- Op deze dag hoeven we geen eten en drinken mee te nemen.
Groep 8:
- Neem mee in je rugtas: een tussendoortje, genoeg te drinken, iets om jezelf te vermaken (boek, spelletje).
- Gebruik je telefoon alleen in noodgevallen.
- Neem een tas mee waar je 'goede' kleren in zitten, zodat je kunt verkleden na de vossenjacht.
- Om 8.15 uur aanwezig in de gymzaal.
Oproep:
Aangezien we de afgelopen jaren heel erg mooi weer hadden bij deze activiteit,
bleek het eigenlijk veel te warm om de hele lunch in de zon te zitten. Daarom willen
we dit jaar schaduwplekjes creëren door middel van parasols.
Heeft u voor ons op vrijdag 28 juni een parasol met parasolvoet te leen?
Dan kunt u dit doorgeven aan juf Isabel. Alvast bedankt!

En verder …………………….
HandbalFUNdag
Zin in een leuke, gezellige én sportieve zaterdag? Op 15 juni 2019 wordt er door Handbalvereniging Delta
Sport uit Zierikzee een handbalFUNdag georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor alle kinderen van de
basisscholen op Schouwen-Duiveland. Op deze dag zijn er verschillende handbalspelletjes en springkussens.
Ook verkopen we koffie, thee, fris en broodjes voor de liefhebbers.
De handbalFUNdag vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019, van 11.00 - 15.00 uur op het buitenveld bij
"Het Sportblok" (Laco) in Zierikzee.
Deelname is gratis.
Iedereen die na deze dag enthousiast is over de sport handbal, is van harte welkom op de jubileumtraining
op 20 juni van 18:00 tot 19:00 uur in Laco, Zierikzee. Voor meer informatie kunt u mailen naar:
jubileum@hvdeltasport.nl.

Nationale Buitenspeeldag
Helaas kon het evenement afgelopen woensdag op Nationale Buitenspeeldag niet doorgaan.
Wij zijn blij dat het evenement verzet kon worden naar volgende woensdag 19 juni!
Zelfde plaats, zelfde tijd……
Waar: Haringvlietstraat, Zierikzee (skatebaan / voetbalkooi)
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Leeftijd: 6 -12 jaar

Zie flyer bij deze Kletskop.

