
 

 

 

 Datum: 13 september 2019, Nr. 5 

 

                                                          16 september   -   Yasmine Maartense 
  
Juf Isabel ziek 
Deze week hebben we de directe gevolgen van het lerarentekort gevoeld, toen juf Isabel een paar dagen 
ziek was. De invalpool bleek nu al leeg te zijn. Door wat interne verschuivingen hebben de meeste lessen 
van groep 7-8 gewoon doorgang kunnen vinden. Ideaal is dat niet, maar nood breekt wet……….. 
We zijn heel blij dat de afwezigheid van de juf maar 2 dagen duurde. 
 
Ouderavond/infoavond 
Op dinsdag 17 september is de algemene ouderavond van De Klimop. De avond bestaat uit een algemeen 
“huishoudelijk” deel en een informatief deel in de groepen. De uitnodiging voor deze avond en enkele 
andere vergaderstukken ontvangt u bij deze Kletskop. De ouderavond zal om 19.30 uur beginnen. 
 
Mad Science 
Woensdag 18 september is er voor de kinderen van groep 4 t/m 8 een presentatie van Mad Science. Met 
deze presentatie wil Mad Science de leerlingen enthousiast maken voor een naschools aanbod onder de 
titel: “Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!” 

Bij voldoende belangstelling  start Mad Science op 22-10-2019 een cursus op De Klimop. Alle kinderen die 
woensdag a.s. een flyer mee naar huis krijgen, kunnen zich hiervoor inschrijven.  
Er zijn wel kosten verbonden aan deelname. 
Tijdens deze cursus, die bestaat uit 4 sessies, gaan kinderen aan de slag met talloze  
experimenten, activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke  
schooldag! Ze gaan naar huis met leuke gadgets en steken er ook nog iets van op! 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15  
minuten nadat de school uit is.  
 
Eerste MR vergadering  
Vanmiddag komt de MR bij elkaar voor de eerste vergadering van dit schooljaar. Op de agenda staan o.a. 
de Ouder-/infoavond, stand van zaken Obase-Kibeo en het Jaarplan.  Als u wilt aanschuiven, horen we het 
graag. Wilt u dit dan vooraf doorgeven aan meester Tim of juf Fleur? 
 
 

    Schoolfotograaf 
                  Op donderdag 26/9 komt de schoolfotograaf weer langs om alle kinderen te  
                  fotograferen. En natuurlijk worden er ook weer groepsfoto’s gemaakt. 

 
 
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 

 

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/


Agenda 
Vr. 13-9:   MR-vergadering                            
Di.  17-9:   Onderzoek GGD, gr.7 
Di.  17-9:   Info-/Ouderavond om 19.30 uur 
Woe.18-9: Mad Science 
Di.  24-9:   Studiemiddag (lln. ’s middags vrij) 
Do. 26-9:   Schoolfotograaf 
Do. 3-10:   Gastles volleybal gr.4-5-6 en gr.7-8 
Vr.  4-10:   Studiedag (lln. vrij) 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Waterdieren 
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema Waterdieren. Dit thema sluiten we volgende week 
af. Komt u op de informatieavond ook even bij onze gezellige klas en gang kijken? 

 

Wat hebben we allemaal gedaan? 

Hieronder ziet u verschillende werkjes en activiteiten die we in de eerste weken gedaan hebben. 

Rekenles groep 1-2-3                                                                             Teken jezelf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeks maken op een vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Buitenlesdag Grevelingen vrijdag 11 oktober 2019 
Voor de leerlingen van groep 4/5/6 wordt er vrijdag 11 oktober een speciale buiten les gegeven in de haven 
van Bommenede. Op zo’n buitenlesdag leren kinderen over de natuur, als ze er midden in staan. Dat is 
weer een hele andere manier van leren en veel leuker dan uit een boekje. De buitenles bestaat uit 2 delen: 
ontdek het leven in en aan de rand van de Grevelingen en een boottocht op de Grevelingen, samen met de 
boswachter.    

Meer informatie volgt snel. 

                                                                                        Voor de laatste foto’s uit groep 4/5/6 kunt u 

                                                                                        hieronder klikken.  

                                                                                        https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerk blok 1: 
Maandag 16 sept:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 
   Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
Woensdag 18 sept: Redactiesommen blad 2 
Vrijdag 20 sept:               Zinnendictee thema 1 
Vrijdag 20 sept:               maken: rekenhuiswerk 
Maandag 23 sept: Rekentoets  
Woensdag 25 sept: Redactiesommen blad 3 
Woensdag 2 okt: Redactiesommen blad 4 
Woensdag 9 okt: Redactiesommen blad 5 
 
Redactiesommen 
Nieuw in de huiswerkmap zijn de redactiesommen van rekenen. Iedere woensdag moet er één werkblad 
gemaakt worden. Deze week is blad 2 aan de beurt. Dit staat los van het rekenhuiswerk wat gemaakt moet 
worden als voorbereiding op de rekentoets.  
 
Gynzy 
Op onze school wordt lesgegeven met behulp van de digibord software van Gynzy. Kinderen kunnen nu ook 
zelf aan de slag met verschillende lesmaterialen uit Gynzy via Gynzy Kids.  
 
Hoe werkt het? 
Uw kind heeft in de agenda een strookje met daarop een gebruikersnaam en een pincode. Ga op een 
computer of tablet naar www.gynzykids.com of gebruik de Gynzy Kids app op een iPad of Android tablet en 
log in. Omdat onze school al gebruik maakt van Gynzy is Gynzy Kids voor leerlingen helemaal gratis. Er komt 
continu nieuwe leer- en oefenstof bij, zodat Gynzy Kids steeds leuker en beter wordt!  
 
Wanneer uw kind ingelogd is in Gynzy Kids verschijnen de volgende opties: 
Taken: Onder het kopje Taken ziet u het huiswerk dat ik voor uw kind heb klaargezet. Dit kan uw kind 
zelfstandig maken! 
Oefenen: Naast het opgegeven huiswerk kunnen kinderen verder oefenen met verschillende educatieve 
tools. Ook staan hier etuis: dit zijn handige naslagwerken om snel op te zoeken hoe het ook alweer zat. 

https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd
http://www.gynzykids.com/


Spelen: Onder het kopje “Spelen” staan allerlei educatieve puzzels, zoals lijnpuzzels, mozaïeken, 
vormpuzzels en nog veel meer!  
Echter is het niet de bedoeling dat er thuis in de werkboeken (verwerking) wordt verder gewerkt. Werken 
in de ‘Werelden’ kan uiteraard wel.  
 
Digitaal huiswerk 
Vorige week heeft de klas uitleg gehad hoe zij digitaal huiswerk kunnen maken. Deze week starten we met 
een proef. We zouden graag onze werkwoorden van week 3 digitaal willen inleveren. 
Uw zoon of dochter gaat thuis naar de cool-omgeving: www.cool.cloudwise.nl . Daar loggen we in met 
hetzelfde e-mailadres en wachtwoord zoals in de agenda staat bij Chromebook. 
Aldaar klikken we op Google Classroom. Daar staat de groep waar je op kunt klikken. Onder het kopje 
‘schoolwerk’ staat het document waar de leerlingen in kunnen werken.  
Het wordt automatisch opgeslagen. Tevens ook terug te vinden in de cool-omgeving bij Google Drive.  
De kinderen kunnen in de uitleg van de opdracht op ‘inleveren’ drukken, wanneer de opdracht klaar is. 
We hopen dat onze eerste proef gaat slagen. 
 
Boekverslag 
In de huiswerkmap is het overzichtsblad meegegeven voor het maken van een boekverslag. Deze wordt 
ingeleverd op vrijdag 1 november 2019. Ook dit document wordt digitaal ingeleverd. 
De kinderen leren stap voor stap hoe dit digitaal kan. Wel is het belangrijk wanneer zij thuis aan het 
boekverslag werken dat er wordt gewerkt via de cool-omgeving van de school. Op die manier kunnen zij op 
ieder moment aan hun boekverslag verder werken. Zowel thuis, als op school. Zo kan ook het document 
digitaal weer via Google Classroom worden ingeleverd. Een voordeel: geen printwerk, geen usb-problemen 
en niets hoeft verzonden te worden via de e-mail.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.cool.cloudwise.nl/

