Datum: 20 september 2019, Nr. 6

21 september - Karolina Bojarska
22 september - Djezlin Nuijens
Ouderavond/infoavond
Op dinsdag 17 september jl. was de algemene ouderavond van De Klimop. De avond bestond uit een
algemeen “huishoudelijk” deel en een informatief deel in de groepen. Na een welkomstwoord van Dominic
v.d. Velde, voorzitter van de Ouderraad, deelde meester Hans enkele zaken met de aanwezigen. Zo
passeerden de volgende onderwerpen de revue: leerlingenaantal, personele bezetting,
toekomstperspectief, kwaliteit en toezicht daarop, actualiseren en digitaliseren lesmethodes, mogelijke
verplaatsing van Kibeo naar De Klimop en Ouderhulp.
Meester Tim stelde kort de leden van de MR voor en schetste in vogelvlucht waar de MR zich zoal mee
bezighoudt. Het jaarverslag van de MR is te vinden op de website van De Klimop.
Dominic v.d. Velde gaf een inkijkje in de taken van de OR. Ook nam hij met de aanwezigen de financiële
stukken en de begroting voor het schooljaar 2019-2020 door. De vrijwillige ouderbijdrage werd niet
verhoogd en weer vastgesteld op €45,00 per leerling. Voor de vacature die ontstaan was door de verhuizing
van Dafna de Leeuw van Weenen, meldde Dyantha Molenaar zich aan.
Na een korte pauze kregen de aanwezigen in de groep van hun kind(eren) informatie van de leerkrachten
over de gang van zaken in de klassen. In midden- en bovenbouw werd uitgebreid kennis gemaakt met de
mogelijkheden van het werken met Gynzy in een digitale omgeving. De reacties op deze nieuwe werkwijze
waren bijzonder positief.
We mogen concluderen dat de ouder-/infoavond erg nuttig was en in een heel fijne sfeer verliep.

Mad Science
Woensdag 18 september jl. is er voor de kinderen van groep 4 t/m 8 een presentatie van Mad Science
geweest. Met deze presentatie maakte “professor Mieps” van Mad Science de leerlingen enthousiast 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 kregen,
kunnen zich hiervoor inschrijven. Tijdens deze cursus, die bestaat uit 4 sessies,
gaan kinderen met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties aan de
slag. 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 om 14.45 uur. Er zijn wel kosten verbonden aan deelname: €52,50 per
deelnemer.
Mocht uw kind belangstelling hebben om gebruik te maken van het aanbod, maar hikt u aan tegen de
bijbehorende kosten, neem dan even contact op met meester Hans. We zoeken dan samen naar een
oplossing.

Studiemiddag
Op dinsdagmiddag 24 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag van het team. Deze vrije
middag staat opgenomen in onze Schoolgids.
Studiedag
Op vrijdag 4 oktober zijn alle leerlingen de gehele dag vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. Deze
vrije dag staat opgenomen in onze Schoolgids.

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

Kibeo-De Klimop
Vorige week is er weer met de betrokkenen gesproken over de mogelijke vorming van een IKC in Dreischor.
Dat kan gevormd worden als de peuteropvang van Kibeo in De Klimop wordt ondergebracht. Er zal opnieuw
worden bekeken of een en ander financieel haalbaar gemaakt kan worden. Zowel De Klimop, als Kibeo
willen graag samen verder. En waar een wil is, is een weg: zo hebben we dat van thuis meegekregen…..
We blijven ons dus inzetten om het voor elkaar te krijgen.

Nationale Sportweek
Vandaag gaat de Nationale Sportweek van start. Dat betekent dat er bij verschillende sportverenigingen
activiteiten plaatsvinden, waaraan gratis kan worden meegedaan. In de bijlage bij de Kletskop treft u een
flyer aan met een overzicht van alle activiteiten. Erg handig.

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
Di. 24-9:
Do. 26-9:
Do. 3-10:
Vr. 4-10:
Do.10-10:
Do.10-10:
Ma.14-10

Studiemiddag (lln. ’s middags vrij)
Schoolfotograaf
Gastles volleybal gr.4-5-6 en gr.7-8
Studiedag (lln. vrij)
Juffen- en meestersfeest
Voorleeswedstrijd
t/m Vr.18-10: Herfstvakantie

Nieuws uit groep 1-2-3
Zeesterren van klein
Gisteren hebben we filmpjes over zeesterren gekeken: wat zijn er veel
verschillende…. We mochten ook een gedroogde zeester vasthouden en
van heel dichtbij bekijken. Daarna konden we aan de slag met klei.
Lastig hoor…… een zeester uit één stuk.
Leesouder gezocht
Op de donderdag is er een plekje vrij gekomen voor een leesouder of
-grootouder. We horen het heel graag als u van 8.30 tot 9.15 uur wilt
komen lezen met groep 3!

Nieuws uit groep 4-5-6
Toets geschiedenis
Volgende week vrijdag 27 september heeft groep 5 en 6 een toets geschiedenis over thema 1: Handel
overzee – de tijd van regenten en vorsten – VOC.
Buitenlesdag Grevelingen
Voor de leerlingen van groep 5-6 wordt er vrijdagmiddag 11 oktober een speciale buiten-les gegeven in de
Haven van Bommenede.
De buiten-les 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.
Datum: Vrijdag 11 oktober 2019; de laatste vrijdag vóór de herfstvakantie.
Tijd: De buiten-les duurt 3 uur. We starten we om 12.00 uur (vertrek van school 11.45 uur) en zijn 15.00 uur
terug in de haven van Bommende. Ik verwacht om half 4 terug te zijn op school.
Mijn vraag: Is het een bezwaar dat uw kind pas om half 4 terug is op school op de laatste vrijdagmiddag
voor de herfstvakantie? Graag hoor ik per omgaande van u zodat we, als het nodig is, samen een
passende oplossing kunnen vinden.
Ik ben nog op zoek naar een paar ouders die willen rijden en in de middag willen helpen met begeleiden.
U kunt zich opgeven bij meester Tim. Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.
Groep 4 gaat niet mee met deze vaartocht. Voor hen begint de herfstvakantie gewoon om 12.00 uur.
Ontruimingsoefening
Aanstaande woensdag 25 september houden wij op school een voorbereide
ontruimingsoefening. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van ons allemaal.
Alle groepen besteden van tevoren aandacht aan de ontruiming. Op deze
manier willen wij de leerlingen goed voorbereiden op een eventuele echte
ontruiming. De leerlingen leren hoe ze zich moeten gedragen tijdens een
noodsituatie. Alle groepen hebben een werkboekje over de brandweer om
in de klas door te nemen. Op deze ochtend komt de brandweer ook echt met
de brandweerwagen op het schoolplein en krijgen de leerlingen een rondleiding
langs de brandweerauto.
Foto’s
Voor de laatste foto’s uit groep 4/5/6 klikt u op de link: https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd

Nieuws uit groep 7-8
Huiswerk blok 1:
Maandag 23 sept:
Maandag 23 sept:

Rekentoets
Boekverslag stap 1-2-3

Aanstaande vrijdag zullen wij blok 2 in onze agenda plannen. Ook zal het huiswerk in de mappen gaan.
Blok 2 start aanstaande maandag!
Alvast een kort overzicht:
Huiswerk blok 2:
Woensdag 25 sept:
Vrijdag 27 sept:
Maandag 30 sept:

maken: Redactiesommen blad 3
leren: woordenschat week 1
leren: woorden week 1 spelling
maken: werkwoorden week 1 Digitaal inleveren
Groep 7: tegenwoordige tijd + verleden tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord +bijv. gebr. voltooid
deelwoord.

Dinsdag 1 okt:
Woensdag 2 okt:
Maandag 7 okt:

Dinsdag 8 okt:
Woensdag 9 okt:
Vrijdag 11 okt:
Maandag 22 okt:
Dinsdag 22 okt:

Woensdag 23 okt:
Donderdag 24 okt:
Donderdag 24 okt:
Vrijdag 25 okt:
Vrijdag 25 okt:
Maandag 28 okt:
Woensdag 30 okt:
Vrijdag 1 nov:

Topografietoets thema 4 (Nederland: provincies en hoofdsteden)
maken: Redactiesommen blad 4
leren: woorden week 1+2 spelling
maken: werkwoorden week 2 Digitaal inleveren
Groep 7: tegenwoordige tijd + verleden tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord +bijv. gebr. voltooid
deelwoord.
leren: woordenschat week 1 + 2
maken: Redactiesommen blad 5
leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets
leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets
Boekverslag af t/m stap 6.
maken: werkwoorden week 3 Digitaal inleveren
Groep 7: tegenwoordige tijd + verleden tijd ik-, hij- en wij-vorm
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord +bijv. gebr. voltooid
deelwoord.
maken: Redactiesommen blad 6
leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee
leren: vervoegingen werkwoorden week 1+2+3= werkwoordendictee
leren: woorden week 1+2+3 spelling en vervoegingen werkwoorden= Zinnendictee
Inleveren rekenhuiswerk blok 2
Rekentoets
maken: Redactiesommen blad 7
inleveren boekverslag totaal

Het huiswerk lijkt veel, maar we hebben voor een hele maand gepland. Tevens is het in kleinere stukken
opgedeeld, zodat niet alles in één keer hoeft. Op deze manier willen we de kinderen leren plannen en goed
gebruik laten maken van de agenda.
Tip: Maak niet op de laatste dag het huiswerk. Zorg dat je het in een stukjes hakt, zodat je nog hulp kunt
vragen aan de juf als je er niet uitkomt.

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.
Volgende week starten de kinderen met het beginstuk van het boekverslag
op school. 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 of iets te
moeten verzenden via de e-mail.
Planning: Maandag 23 september: stap 1-2-3, dinsdag 22 oktober stap 4-5-6

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!

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: cool.cloudwise.nl. Daar loggen we in met dezelfde emailadres 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.
We hopen dat onze eerste proef gaat slagen.
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.
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.
Voorleeswedstrijd
Dit jaar doen de kinderen uit groep 7/8 weer mee aan de nationale
voorleeswedstrijd. Er hebben zich heel wat enthousiastelingen zich
opgegeven om deel te nemen. De kinderen die niet voorlezen kunnen
een plek bemachtigen in de jury. Op donderdag 10 oktober gaan we
op zoek naar voorleeskampioen van OBS De Klimop! Spannend, maar
hier nog wat tips voor de lezers:
 Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek. Probeer eerst eens hardop of het
boek ook lekker voorleest.
 Iedereen kan voorlezen! Vooral je zelf blijven dat helpt.
 Je leest minimaal 3 minuten en maximaal 5 minuten (inclusief de inleiding). Lees rustig en neem de
tijd.
 In de inleiding vertel je over de titel van het boek, auteur (eventueel illustrator), en (heel kort!) wat
er vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment zodat luisteraars snappen waar het verhaal over
gaat. Het is ook leuk om te vertellen waarom je dit boek hebt gekozen.
 Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem. Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en vraag of
iemand daarop wil letten.
 Probeer contact te houden met je publiek. Houd je boek dus niet voor je gezicht en probeer zo nu
en dan de mensen in de zaal aan te kijken.
 Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote gebaren, maar om
boeiend voorlezen.
 Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je kunt hard (niet te
hard) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem kan bedroefd, blij, boos, dreigend of
geheimzinnig klinken, als het maar past bij het verhaal.
 Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon moet
voorlezen.
 Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen

