
 

 

 

 Datum: 25 oktober 2019, Nr. 10 

 

        30 oktober   -   Berend van de Kop 
         30 oktober   -   Tirza van de Kop 
         31 oktober   -   Maudy Verwest 
  

 
Schoolfoto’s 
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen een flyer meegekregen van de schoolfotograaf. Daarop staan 
de inloggegevens voor de site van Kaaa-fotografie. Op deze site kunt u de gemaakte foto’s van uw 
kind(eren) bekijken en bestellen. https://kaaa-fotografie.schoolfoto-online.nl/  
                                         
 
Mad Science 
N.a.v. de presentatie van “professor Mieps” van Mad Science hebben 16 leerlingen  
zich enthousiast aangemeld voor een naschools aanbod onder de titel:  
“Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!” 
Afgelopen dinsdagmiddag was na schooltijd de eerste les in een reeks van 4. Tijdens  
deze eerste les hebben de deelnemers slijm gemaakt. Een groot succes. We zijn erg 
benieuwd wat de komende lessen aan bod komt. De volgende lessen zijn op 29 okt,  
5 nov. en 12 nov. De lessen duren 60 minuten en starten om 14.45 uur.  
 
 
Kibeo-De Klimop 
Zoals u weet, zijn we al geruime tijd in overleg met Kibeo om te zoeken naar mogelijkheden om de 
peuteropvang en BSO onder te brengen in onze school. Zowel Kibeo, als De Klimop zijn daar voorstander 
van. Dinsdag 29/10 a.s. wordt opnieuw gekeken naar de aanpassingen die aan ons schoolgebouw gedaan 
moeten worden om een en ander te realiseren. Met name het bijbehorende kostenplaatje vormt steeds de 
bottleneck.  We blijven hoop houden dat we onze wens alsnog kunnen realiseren.  
 
 
Gastles volleybal 
                                  Voor de herfstvakantie hebben de groepen 4 t/m 8 een gastles volleybal gehad van  
                                  Volleybalvereniging Forza. Ze leerden alle technieken en speelden op het einde een  
                                  partijtje SMASHbal tegen elkaar. “De kinderen waren super enthousiast en enorm  
                                  fanatiek!” gaf trainster Daphne Folmer aan.  
                                  Aan het einde van de training werd iedereen uitgenodigd om (gratis) te komen 
                                  proeftrainen. Dit kan op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur in Sportboulevard  
                                  het Sportblok (Laco) in Zierikzee.  
Wil je ook een keer mee trainen? Mail dan naar communicatie@forza-sd.nl , je bent van harte welkom!  
 
 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 11 en dinsdag 12 november vinden voortgangsgesprekken plaats op school. Volgende week 
ontvangt u daarvoor een uitnodiging. Tijdens deze gesprekken willen we u bijpraten over de vorderingen 
van uw kind(eren). Noteer de data vast in uw agenda. 

https://kaaa-fotografie.schoolfoto-online.nl/
mailto:communicatie@forza-sd.nl


 

Mosselloop (zie bijgevoegde flyer) 
De scholierenloop is er voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar en vindt plaats op zaterdag 9 november 
in het bos bij de A. van der Weijdeweg in Burgh-Haamstede (vanaf de parkeerplaats ca. 1500 m het bos in).  
De scholieren lopen 2 rondes van 500 meter, in totaal een afstand van 1 km.  
De start van de scholieren is vanaf 12:00 uur, elke 10 minuten een groep:  
12:00 uur        Meisjes 6/7/8 jaar  
12:10 uur        Jongens 6/7/8 jaar 
12:20 uur        Meisjes 9/10 jaar 
12:30 uur        Jongens 9/10 jaar 
12:40 uur        Meisjes 11/12 jaar 
12:50 uur        Jongens 11/12 jaar  
13:00 uur        Prijsuitreiking in het bos 
Alle kinderen krijgen een herinneringsmedaille bij de finish  
en de eerste 3 van elke categorie ontvangen een winnaars- 
medaille (goud/zilver/brons). 
Meedoen aan de scholierenloop is helemaal gratis en inschrijven kan tot vrijdag 8 november. Dit kan door 
te mailen naar evenementen@avdeltasport.nl met de volgende informatie: 
- Naam, - Jongen/Meisje, - Leeftijd, - Groep, - School 
Of door via de website het online inschrijfformulier in te vullen!  
Voor meer informatie kijk op https://www.avdeltasport.nl/index.php?page=586&sid=2  

 
Opening KinderzwerfboekStation 
Sinds een paar jaar bestaan er KinderzwerfboekStations in Nederland. Dit zijn boekenkasten waar kinderen 
zwerfboeken kunnen halen en brengen. Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp. Lezen is erg leuk en ontspannend. Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid 
bieden om leuke boeken te lezen. 
Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. 
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna  
weer laten zwerven. 
Op woensdag 30 oktober a.s. wordt aan de Stoofweg 14 in Dreischor op  
feestelijke wijze een KinderzwerfboekStation geopend. Bij deze opening 
zijn de leerlingen van groep 1-2-3 aanwezig. De opening wordt verricht 
door Jaimy v.d. Linde uit groep 6. 
Ook onze voorleeskampioene Mia van Weele geeft acte de presence. 
De opening vindt plaats om 11.30 uur. Inloop vanaf 11.00 uur  
(ontvangst met koffie, thee, sap en iets lekkers erbij…) 
Zie voor meer informatie de flyer bij deze Kletskop. 

 
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 
Ma.  28-10:  Doe-us gr.7-8 
Woe.30-10:  Opening KinderzwerfboekStation 
Di.       5-11:  Drempelonderzoek gr.8 
Vr.       8-11:  Schoolontbijt 
Ma.   11-11:  Voortgangsgesprekken 
Di.     12-11:  Voortgangsgesprekken 
Ma.   18-11:  Werkbezoek Pontes gr.7-8 
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Nieuws uit groep 1-2-3 

Nieuw thema 
Deze week zijn we begonnen met het thema 'de dokter'. We zijn begonnen met het ankerverhaal van Veilig 
Leren Lezen van groep 3 'De keizer en zijn duizend dokters'. Tijdens de kringmomenten hebben we onder 
andere bedacht waar je allemaal een dokter voor nodig hebt, welke woorden we met de letter z van 'ziek' 
konden bedenken, welke woorden horen allemaal bij je lijf, een liedje over de dokter en geteld hoeveel 
doktersspullen er van elk in de koffer van de dokter zitten. Daarnaast hebben we verschillende 
knutselwerkjes en werkbladen gemaakt en kunnen we natuurlijk heerlijk spelen in de nieuw ingerichte 
dokters/apothekershoek. Ook maakten we skeletten van Kapla en stokjes. 

       

Gymtas 
Voor de herfstvakantie is de juf vergeten de gymtassen mee naar huis te geven om de gymspullen te 
wassen. Een aantal ouders hebben dit zelf gedaan. De ouders die de spullen ook even een keer in de was 
willen doen, mogen zelf de gymtas meenemen. We zouden graag willen dat de gymtas er in elk geval op 
maandag en donderdag weer hangt.  
Zou u er ook weer op willen letten dat de kinderen op maandag en donderdag gemakkelijke kleding dragen, 
zodat ze zich zoveel mogelijk zelf kunnen omkleden?  

Nieuw rijdend materiaal 
We hebben voor de onderbouw een mooie aanvulling op ons buitenspelmateriaal gekregen. Een mooie 
step en een nieuwe trekkar. U kunt wel raden dat de kinderen er erg blij mee waren. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Buiten les in de haven van Bommende  
Voor de leerlingen van groep 5 en 6 wordt er vanmiddag toch een buiten les gegeven in de Haven van 
Bommenede. De vrijdag voor de herfstvakantie ging de buiten les niet door vanwege harde wind en slecht 
weer. Afgelopen woensdag hoorden wij dat de buiten les deze vrijdag door kon gaan; kort dag om te 
regelen, maar ik ben blij dat de begeleiding en vervoer snel geregeld waren.   
De buiten les bestaat uit drie delen: Zo gaan we met zijn allen varen op de Grevelingen, doen we veldwerk 
over vogels en veldwerk over water. Foto’s volgen snel.  
 
Engels 
Volgende week donderdag 31 oktober heeft groep 5 en 6 een toets Engels over de woordjes van thema 2: 
At the campsite. Dit zijn woorden die te maken hebben met een camping.  

Aardrijkskunde (thema 1 Water)  
Dit thema zijn we aan het afronden; we moeten nog les 4 lezen, maken en bespreken en dan kan de 
samenvatting mee naar huis waarna de toets volgt. Het thema gaat o.a. over de Watersnoodramp, de 
Deltawerken, Zeeland.  

Verjaardagscadeau schaakstukken 
Ik ben ontzettend blij met de mooie grote schaakstukken die we hebben gehad op meesterdag. Meester 
Hans heeft een groot doek gekocht en nu is het spel compleet. De leerlingen kunnen nu in de pauze buiten 
schaken, wat ze erg graag doen. Bedankt allemaal!!! 

                 

Op onderstaande link kunt u foto’s zien uit groep 4/5/6: https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd 
                                                                                                     https://myalbum.com/album/eKiKnhSRv5mV 

 
Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerk blok 2 
Dinsdag 29 okt:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 

leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 
Woensdag 30 okt: Rekentoets  
Woensdag 30 okt: maken: Redactiesommen blad 7 
Vrijdag 1 nov:  inleveren boekverslag totaal  
Dinsdag 5 nov:  Topografietoets thema 5, groep 5 
Woensdag 6 nov: maken: Redactiesommen blad 8 
 
Gymtassen 
Voor de vakantie zijn de gymtassen meegegaan om te wassen. We hebben nog niet alle gymtassen terug op 
school. Zou u uw kind(eren) willen herinneren aan het meenemen van de gymtas? 
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Huiswerk niet in orde 
Helaas moeten we concluderen dat het te vaak voorkomt dat er geen huiswerk wordt gemaakt of geleerd. 
Dit is erg vervelend. De leerling is dan niet voorbereid voor de les of niet klaar voor het maken van een 
toets. Uiteraard kan het gebeuren dat het een keer is vergeten. Het werk moet dan de volgende dag wel 
zijn ingeleverd. In de klas hebben we de regel er een kwartier wordt nagebleven wanneer het drie keer niet 
in orde is. Wilt u met uw kind in de agenda kijken wat er allemaal gemaakt of geleerd moet worden?  

Bloon 
Aan het einde van een thema van spelling wordt er een dictee gemaakt. Leerlingen kunnen de woordjes uit 
de huiswerkmap goed doornemen: overschrijven, een oefendictee, et cetera. Op www.bloon.nl  kunnen 
leerlingen ook oefenen. Met alleen doorlezen hebben we ons te weinig voorbereid.  

Inlogcodes:                                                                 
Gebruikersnaam: deklimop7  of deklimop8 
Wachtwoord:       1234 

DOE-US 
Op maandag 28 oktober zal groep 7/8 deelnemen aan het DOE-US programma. We gaan die dag twee 
musea bezoeken: in de ochtend Brusea en in de middag Burghse Schoole. 
De bus vertrekt om 08.30 uur. Graag vragen we de kinderen om op tijd naar school te komen. 
We zijn rond 15.00 uur terug. Dit betekent dat we een half uurtje later zijn. 
Wat moeten we meenemen? Lunchpakket en je tussendoortje met drinken voor 10.00 uur. 
 
Drempelonderzoek 
Op dinsdag 5 november is het Drempelonderzoek afgenomen in groep 8. 
Dit is een onafhankelijk meetinstrument en een laagdrempelige toets om een beeld te krijgen van de 
mogelijkheden van de leerlingen. Ook zal het inzicht geven waar er eventueel nog aan gewerkt kan worden 
om een goede overgang te maken naar het Voortgezet Onderwijs. De resultaten worden besproken tijdens 
de voortgangsgesprekken in november.  
 
Pontes werkbezoek 
Op maandag 18 november staat er een werkbezoek gepland op de Pontes in Zierikzee. 
We worden rond 08.50 uur verwacht bij de receptie van de school. Dat betekent dat we gezamenlijk om 
8.30 uur zullen vertrekken vanaf ons schoolplein en naar Zierikzee toe rijden. 
Aldaar krijgen we tweetal proeflessen en een rondleiding. Een leuk en leerzaam programma voor de 
leerlingen om sfeer te proeven, maar vooral zoveel mogelijk indrukken op te doen en te ervaren hoe het is 
op een middelbare school. Het programma zal rond 12.00 uur eindigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep: Voor ons werkbezoek zijn we op zoek naar 4 ouders die ons willen brengen en/of halen. U kunt 
zicht opgeven bij juf Isabel. Graag horen we hoeveel kinderen er in de auto kunnen en of u ons kunt 
brengen, halen of allebei. Alvast bedankt!  
 

En verder …….. 

Halloweenoptocht 
Het is bijna zover……. Morgen, zaterdag de 26e, wordt in het dorp 
vanaf 19.00 uur weer Halloween gevierd met een optocht, de trick 
of treat-ronde voor snoep en ander lekkers en natuurlijk daarna de 
kinderdisco.  
 
Woensdagmiddag 23 oktober jl. hebben we met de kinderen 
pompoenen versierd in het dorpshuis. Dit ter voorbereiding op 
de optocht. Het wordt weer griezelen ……….. 
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