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30 juni - Julia Hart
Chromebooks
Vanochtend zijn de chromebooks afgeleverd, waarmee we in het nieuwe
schooljaar op het digitale COOL-platform gaan werken. De 60 chromebooks zijn
geleverd in 2 prachtige opbergkasten, waarin de chromebooks tevens kunnen
worden opgeladen, zodat ze steeds gebruiksklaar zijn. We hopen in de komende
week nog even een momentje te kunnen inplannen om de leerlingen kennis te
laten maken met dit mooie hulpmiddel.
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. (zie uitnodiging bij deze Kletskop)

Na afloop van het optreden en het afscheid van groep 8 moeten de banken, decorstukken e.d. weer
opgeruimd worden. Het zou heel fijn zijn als er wat mensen willen helpen.
Weer een Kans
Donderdag 13 juni is het project “Weer een kans” van start gegaan. N.a.v. het project “kansen krijgen”
hadden 8 leerlingen zich hiervoor aangemeld, sommigen hadden aangegeven interesse te hebben voor een
bepaald instrument, bij anderen lag dat nog “open”. Pascal liet de kinderen kennis maken met de
verschillende instrumenten, waardoor er redelijk snel al een bepaalde “voorkeur” bleek. Alle kinderen
kregen een boekje met uitleg over de instrumenten met daarin ook het lied “Spelen bij Crescendo”.
Maandag 17 juni ging deze groep naar Cora om kennis te maken met de
verschillende slagwerkinstrumenten. Afgelopen week is steeds duidelijker
geworden waar de voorkeuren liggen. Bij het slagwerk wordt één nummer
“ingestudeerd” wat op 4 juni samen met CresBeat wordt uitgevoerd tijdens het
zomerconcertje, in of bij het dorpshuis. Bij de blaas-sectie heeft iedereen een partijtje gekregen van
“Arcade” (winnaar songfestival) wat ook tijdens het zomerconcertje met de Fanfare kan worden
meegespeeld. De groep is bij beide onderdelen heel enthousiast en ze verheugen zich op het
zomerconcertje.
Kleurwedstrijd Reisenaer
Laatste kans om mee te doen aan de kleurwedstrijd van De Reisenaer!
Iedereen die de kleurplaat (+ rebus) nog niet heeft ingeleverd kan dit nog doen t/m zondag bij juf Riet op
Ring 7 of uiterlijk maandag op school.
De prijsuitreiking én de traktatie voor alle kinderen die mee hebben gedaan aan de kleurwedstrijd,
vinden plaats op donderdag 4 juli bij het dorpshuis. Het is leuk dat iedereen om19.00 uur aanwezig kan
zijn bij het muzikaal optreden van de Cresbeats. De prijsuitreiking en aansluitend de traktatie vinden
daarna, om ongeveer 19.15 uur, plaats.
Succes nog allemaal, maak er iets moois van!

MR-vergadering
Vanmiddag 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.
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
Agenda
Vr.28 juni
Di. 2 juli:
Do.4 juli:
Vr.5 juli:

MR-vergadering
Podiumavond + afscheid gr.8 (aanvang 18.30 uur)
Bedankmiddag (vanaf 14.00 uur)
Begin zomervakantie om 12.00 uur

Nieuws uit groep 1-2-3
Tas mee
Volgende week krijgen de kinderen weer allerlei werkjes mee naar huis. Het is handig als iedereen een tas
meeneemt voor alle spulletjes.
Gymtas
De gymtassen gaan volgende week ook mee naar huis om gewassen te worden. Wilt u gelijk alles nakijken
of alles (vooral de gymschoenen) nog past? Graag na de vakantie weer mee naar school.
Podiumavond
Dinsdagavond zullen we verschillende vakantieliedjes gaan zingen op het podium. Het zou leuk zijn als de
kinderen een zonnebril en/of pet meenemen voor het optreden. We oefenen elke dag en hebben er zin in!
Dinsdagochtend zullen we ook alvast een keer naar het dorpshuis gaan om daar ons optreden te oefenen.
Schoonmaak
Voor de eerste schoolweek na de vakantie willen we vragen of u ons wil helpen bij
het schoonmaken van het speelgoed en de kasten. Dat kan door wat mee naar huis
te nemen of onder schooltijd op school een handje te komen helpen. Wilt u dan zelf
een emmertje e.d. meenemen? Alvast hartelijk bedankt!
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.

Nieuws uit groep 4-5
Spreekbeurten
Deze week heeft Ferre een spreekbeurt gehouden over koeien. Juliette heeft haar spreekbeurt gehouden
over Rome en Leon over motors. Tijdens de spreekbeurt van Ferre hebben we geleerd dat er verschillende
soorten koeien zijn en dat ze verschillend voedsel krijgen en dat een koe wel 4 magen heeft. Tot slot kregen
alle leerlingen een beker met echte melk. Juliette heeft veel verteld en laten zien van de stad Rome. We
hebben een hele mooie Powerpoint van Juliette gezien en een leerzame spreekbeurt, op het eind kregen
alle leerlingen een heerlijk stukje pizza. Leon heeft veel verteld over motoren, hij had zelfs zijn mini bike
meegenomen waar alle leerlingen even op mochten zitten.

Zweeds loopspel met opdrachtkaarten
Tijd om even lekker naar buiten te gaan. Een frisse neus halen tijdens het Zweeds loopspel. Wat dat is? In
de schooltuin hingen van de week allerlei opdrachtkaarten die de leerlingen in tweetallen moesten
beantwoorden. Alle vragen zoeken, beantwoorden en dat zo snel mogelijk. Overigens was het lekker WEER
om dat even buiten te doen. En dat komt WEER goed uit!

Meester Mike
Ik heb het afgelopen jaar ontzettend naar me zin gehad en ik kijk nu al uit naar volgend jaar in groep 4/5/6.
Ik ben er volgend jaar 4 dagen per week en heb zin in de nieuwe uitdaging. Tot volgend schooljaar en een
fijne vakantie allemaal!

Nieuws uit groep 6-7-8
Maandag 1juli
Op maandag 1 juli worden alle werkschriften en knutsels meegegeven aan de kinderen. De gymtas gaat dan
ook mee naar huis. Willen de kinderen eraan denken om een grote tas mee te nemen?
Dinsdag 2 juli
Dinsdag mogen de kinderen gezelschapspellen meenemen. We gaan er een leuke ochtend van maken met
spelletjes.
Rapporten mee
Afgelopen donderdag zijn de rapporten meegegaan. De kinderen hebben hard gewerkt en we mogen heel
erg trots op onze rapporten! Goed gedaan, kanjers van groep 6-7-8.

Voorbereidingen toneelavond
Een kort overzicht wat de kinderen moeten meenemen:
- Sara, Yoran, Yfke, Mia en Julia: zwarte shirt
- David en Teun: wit shirt/ blouse, headset, pilotenbril
- Inke: dekentje
- Jasmijn: nette kleding
- Overige kinderen: zonnebril, pet/hoed, schooltas
De laatste loodjes
Nog één week school…….. (voor groep 8 zelfs nog maar 2 dagen). Wat is dit schooljaar toch snel gegaan.
De komende week maken we gezellig en ronden we het schooljaar af.
We hebben de laatste schooldagactiviteit van groep 8 gehad, de toneelavond komt er aan, de rapporten
zijn deze week mee naar huis gegaan. Voor we het weten is het zomervakantie!

