Datum: 4 oktober 2019, Nr. 8

8 oktober - Timothy Maartense
10 oktober - Jarne v.d. Helm
10 oktober - Fleur van Vliet
Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Daarin besteden we veel
aandacht aan het lezen en genieten van boeken. Als startactiviteit werd door juf
Fleur aan alle kinderen het prentenboek “André het astronautje” voorgelezen.
Aan het eind van de ochtend werd op het schoolplein een boekenestafette
gehouden. Diverse ouders/verzorgers waren aanwezig als toeschouwers.
Op donderdag 10 oktober is de schoolronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Ook op 10 oktober houden we vanaf 14.30 uur een Boekenmarkt. Op deze markt
bieden we (school)boeken aan die we op school niet meer gebruiken, maar waarvan we het zonde vinden
dat ze in de container belanden. De opbrengst (niet het hoofddoel van de markt!) is voor school. We hopen
tijdens de markt vele ouders/verzorgers te verwelkomen.
We willen ook de leerlingen in de gelegenheid stellen om eigen boeken, die ze niet willen bewaren, tijdens
de boekenmarkt te verkopen. De opbrengst van deze verkoop is voor de leerling zelf. Boeken mogen voor
€0,50 of €1,00 verkocht worden.
De Ouderraad zorgt voor koffie en thee voor de bezoekers.
Schoolfruit
Deze week kregen we te horen, dat we weer zijn ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma.
Dat betekent dat we vanaf week 46 (11 t/m 15 november) t/m week 16 (13 t/m 17 april) elke
week 3 stuks gratis fruit/groente per leerling ontvangen. Dit is mogelijk door een Europese
subsidie. Wij doen graag mee aan dit programma, omdat wij gezonde voeding een belangrijk
thema vinden. Op onze Gruitdagen hoeven de leerlingen dan geen fruit van thuis mee te
nemen voor de ochtendpauze. We zullen in november daar nog wel een keer op terugkomen
in De Kletskop.
Oudercursus NME
Op woensdag 9 oktober a.s. organiseert het NME (Natuur Milieu Educatie) een geheel vrijblijvende
kennismakingscursus. Deze cursus is bedoeld voor ouders, grootouders en andere opvoeders, die af en toe
op school assisteren bij natuurlessen en excursies. Tijdens de cursus wordt verteld aan de deelnemers wie
het NME is en wat het doet. Op die manier wil het NME (groot)ouders enthousiast maken om natuurouder
voor onze school te worden. Een groepje natuurouders op school geeft nl. meer mogelijkheden om met de
leerlingen naar buiten te gaan. Voor meer info zie bijgevoegde flyer.
Zwemvierdaagse
Zoals elk jaar organiseert het team van zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk een
zwemvierdaagse tijdens de herfstvakantie. Zij hopen weer op veel animo tijdens
deze 4 gezellige avonden. Bij deze Kletskop vindt u een flyer met daarop alle
informatie over deze activiteit.

Krentenbaard
Er is op school een geval van krentenbaard geconstateerd in de middenbouw. Houdt u uw kind even in de
gaten? Bij direct contact kan het besmettelijk zijn.
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 (minimaal 15 lln.) start Mad Science op 22-10-2019
een cursus op De Klimop. Alle kinderen die 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. Inmiddels hebben 9 leerlingen zich aangemeld!
Telefoongebruik in en om de school
Tegenwoordig hebben diverse leerlingen een mobiele telefoon. Die nemen zij ook wel eens mee naar
school. Voor het gebruik daarvan geldt het volgende: onder lestijd en in pauzes is het niet toegestaan om je
mobiele telefoon te gebruiken.
We willen daar nog iets aan toevoegen om helderheid te verschaffen over het gebruik van mobiele
telefoons op het schoolplein voor en na schooltijd.
Een kwartier voor en na schooltijd is het niet toegestaan om op het schoolplein de opnamefunctie van de
mobiele telefoon te gebruiken (fotograferen of filmen). Bellen en/of appen mag wel.
Buiten deze tijden is school niet verantwoordelijk voor het gebruik van mobiele media. Op school besteden
wij regelmatig aandacht aan mediawijsheid. Met name in de bovenbouw.
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. 8-10: Fietsencontrole gr.4 t/m 8
Do.10-10: Juffen- en meestersfeest
Do.10-10: Voorleeswedstrijd
Do.10-10: Boekenmarkt (14.30 uur)
Vr. 11-10: Buitenles gr.5-6
Ma.14-10 t/m Vr.18-10: Herfstvakantie
Ma.28-10: Doe-us gr.7-8

Nieuws uit groep 1-2-3
Thema reizen
Deze week zijn we gestart met het thema van de kinderboekenweek 'Reizen/Vervoer'.
Een thema dat vele mogelijkheden biedt. We hebben diverse boeken verzameld over
het thema. Met het voorlezen van het prentenboek “André het astronautje” begon de
kinderboekenweek pas echt. De gang heeft ook weer een andere inrichting gekregen.
Zo blijft het steeds uitdagend voor de kinderen.

Nieuws uit groep 4-5-6
Fietsenkeuring
Groep 4, 5, 6, 7 en 8 van OBS De Klimop hebben zich dit jaar wederom aangemeld voor de fietsenkeuring
van Veilig Verkeer Nederland. De keurmeesters van V.V.N. komen dinsdagochtend 8 oktober op school om
de fietsen te keuren van onze kinderen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind aanstaande dinsdag de fiets
meeneemt naar school? Naast de wettelijke eisen letten de keurmeesters vooral op de volgende punten:
handvatten moeten vast zitten, licht (voor en achter), goed profiel op de banden, bel, remmen, stuur moet
vast zitten, reflectie op banden of in de spaken, etc. Tijdens de controle wordt genoteerd welke punten wel
en niet in orde zijn, zodat ouders/verzorgers ook weten welke reparaties er eventueel verricht kunnen
worden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij meester Tim.
Leeshulp
Op dinsdag- en donderdagochtend kunnen wij in groep 4/5/6 uw leeshulp tijdens
Estafette-lezen goed gebruiken. Wij lezen elke dinsdag- en donderdagochtend van
8.30 uur tot 9.15 uur.
Wilt u ons na de herfstvakantie komen helpen bij het lezen, dan hoor ik het graag.
Foto’s
Via onderstaande links 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
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:

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

Voorleeswedstrijd
Aanstaande dinsdag 8 oktober zal er in de klas een voorronde van de voorleeswedstrijd worden gehouden.
Uit de zeven deelnemers worden er 3 à 4 kinderen uitgekozen die zich plaatsen voor de finale op
donderdagmiddag 10 oktober. Heel veel succes met voorbereiden. En onthoud: iedere lezer is een
winnaar!!!

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.
OPROEP: Voor het project zoek ik twee ouders die het leuk vinden om mee te gaan en ons die dag willen
ondersteunen. Heeft u zin om mee te gaan? Geef u dan op bij juf Isabel. Alvast bedankt!
Dierentuin opdracht
Heeft u uw zoon of dochter(s) al gehoord over de dierentuin opdracht? De klas is in vijf groepjes verdeeld.
Iedere groep heeft de opdracht gekregen om een dierentuin te ontwerpen met een startkapitaal van
€10000. Dat lijkt veel, maar…. Een dier kopen kost geld, maar heeft ook een minimaal aantal vierkante
meter grond nodig met een verblijf en natuurlijk voedsel. Dat is best een klus om alles kloppend te krijgen.
Ook moet er in de dierentuin een aantal andere onderdelen beschikbaar zijn: een entree met
ticketverkoop, parkeerplaatsen, paden, dierenverblijven met dieren, een souvenirwinkel, toiletgebouwen
en restaurant. Aan het einde van het project wordt er een presentatie gegeven van het ontwerp, de
uitgaven worden getoond, er wordt een reclamefolder gegeven en worden de prijslijsten bekend.
Gelukkig zit het met onze samenwerking erg goed en gaat dit helemaal goed komen!
Grej of the Day
Deze week zijn we gestart met Grej of the Day. Wat houdt dat in? De kinderen krijgen vooraf een raadsel
mee naar huis. Let op: dit is een woordspeling. Thuis mogen de kinderen van alles gebruiken om achter het
raadsel te komen. Denk aan boeken, internet, hulp van papa, mama, opa of oma. Het antwoord nemen ze
de volgende dag mee naar school. Dit antwoord mag niet doorverteld worden. Er zit een puntentelling aan
vast. Op de dag zelf krijgen de kinderen een mini les van ongeveer 8 à 10 minuten. Ze leren in een korte tijd
heel veel feitjes over plaatsen, dingen, gebeurtenissen of (bijzondere) personen. Een verbreding van de
algemene kennis. Succes met oplossen.
Raadsels:
Het grootste kristal van de wereld – Atomium
Nummer 14 – Johan Cruijff
Snoep van bonen – Chocolade
Fietsenkeuring
Op dinsdag 8 oktober 2019 worden de fietsen van groep 4 tot en met
groep 8 gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. Het is uiteraard
belangrijk dat de fiets veilig is met een goed stuur, een werkende bel,
banden, reflectie, remmen, zadel, …..
Maar ook een werkende verlichting maakt onderdeel uit van de keuring,
alles met het doel de verkeersveiligheid te verhogen. Wordt een fiets goedgekeurd, dan krijgt het kind een
sticker, bij afkeur gaat er een rapportje mee met het genoemde gebrek.
Juf afwezig
Maandag 7 oktober is juf Isabel afwezig. Ze heeft een bruiloft en is dinsdag weer aanwezig.
Aangezien de vervangerspool helemaal leeg is, zal meester Hans maandag voor de klas staan.

