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Deze week geen
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.

Stage
Volgend schooljaar zal Mike Venneman zijn stage op De Klimop een vervolg geven. Wij bieden hem graag
de mogelijkheid om op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag praktijkervaring op te doen voor zijn
opleiding tot onderwijsassistent.
Kleurwedstrijd Reisenaer
“De Reisenaer” is jarig, dat heeft u in het 100ste nummer kunnen lezen. Bij een speciale dorpskrant hoort
uiteraard iets speciaals voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, in de vorm van 2 kleurplaten. Elk kind is
vrij welke van de 2 gemaakt wordt, ze mogen zelfs ook allebei. Zijn er meerdere kinderen in een gezin die
beiden dezelfde tekening willen maken, dan kan er op school altijd een extra exemplaar worden gehaald.
Eén van de kleurplaten is tevens rebus, dus daarbij gaat het om het inkleuren én goed oplossen van de
rebus!
Als je jarig bent, trakteer je, dus iedereen die meedoet krijgt iets lekkers. Daarnaast wordt er door een
onafhankelijke jury voor elke groep een winnaar gekozen. Deze 8 kinderen krijgen nog iets speciaals
aangeboden. Dus…..doe allemaal mee!
De prijsuitreiking én de traktatie voor alle kinderen die mee hebben gedaan aan
de kleurwedstrijd vinden plaats op donderdag 4 juli tijdens het afsluitende
zomerconcert van Crescendo. Tijdstip wordt op een later tijdstip doorgegeven aan
alle deelnemers! Succes allemaal, maak er iets moois van!
Facultatieve rapportgesprekken
Gisteren zijn de ingeplande tijden voor de (facultatieve) rapportgesprekken met de kinderen mee naar huis
gegaan. U weet nu wanneer u verwacht wordt voor een rapportgesprek. De gesprekken vinden plaats op
maandag 24/6, dinsdag 25/6 en woensdag 26/6.

Podiumavond
Op dinsdagavond 2 juli a.s. is onze jaarlijkse podiumavond. Tijdens deze avond zullen alle groepen op het
toneel verschijnen om iets voor de ouders/verzorgers en andere belangstellenden op te voeren. Na alle
optredens zullen we officieel afscheid nemen van de leerlingen van groep 8.
De avond begint om 18.30 uur en zal tot plm. 20.15 uur duren. We hopen velen van u in de zaal te mogen
verwelkomen.
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
MR-vergadering
Op vrijdag 28 juni a.s. vergadert de MR voor de laatste keer in dit schooljaar. Op de agenda staan o.a. het
Schoolplan, Klimop-Kibeo en concept-verslag visitatiebezoek. De vergadering begint om 14.00 uur en is
openbaar.
Agenda
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 (aanvang 18.30 uur)
Do.4 juli:
Bedankmiddag (vanaf 14.00 uur)
Vr.5 juli:
Begin zomervakantie om 12.00 uur

Nieuws uit groep 1-2-3
Toneelavond groep 1-2-3
Voor de toneelavond zou het leuk zijn als de kinderen kleine zomerse accessoires dragen; denk aan een
zonnebril of pet, etc.
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
Deze week is er even niets te melden vanuit groep 4-5. Volgende week weer.

Nieuws uit groep 6-7-8
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!
(De weersvoorspellingen zijn ook dit jaar weer gunstig…….)

Afscheid meester Kevin
Afgelopen maandag was meester Kevin voor het laatst bij ons de klas. Hij heeft het tweede halfjaar veel
lessen gegeven in groep 6-7-8. Maandag sloot hij af met een leuke les over de spijsvertering.
Meester Kevin zal volgend jaar stage gaan lopen op Binnen de veste in Zierikzee.
Meester Kevin, bedankt voor alle hulp, leuke lessen en mooie momenten. Heel veel succes met de
opleiding en we hopen je graag nog eens te zien.

Cursus “Ik leer leren”
Dinsdagmiddag was alweer de laatste les van de cursus “Ik leer leren”. De kinderen uit groep 8 hebben veel
opgestoken en geleerd. Dit gaan ze goed kunnen gebruiken op de middelbare school.
We willen juf Lenneke de Graaf van kinder- en jeugdcoaching JIJ bedanken voor de leerzame lessen.
Bezoek ook eens haar website: www.jij-kinderenjeugdcoaching.nl

De laatste loodjes
Vanaf vandaag hebben wel eigenlijk nog maar 2 weken school. Wat is dit schooljaar toch snel gegaan.
De komende twee weken maken we gezellig en ronden we het schooljaar af.
We hebben de laatste schooldagactiviteit van groep 8 staan, de toneelavond komt er aan, de rapporten
gaan volgende week mee. Voor we het weten is het zomervakantie!

