
 

 

 Datum: 11 oktober 2019, Nr. 9 

 

        20 oktober   -   Ivan van Kan 
         22 oktober   -   Lucas Nelissen 
  

 
Boekenmarkt 
Gisteren was er vanaf 14.30 uur een Boekenmarkt in de school. Op deze markt boden 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!) was €32,00.  Een kleine aanvulling voor de  
schoolkas. We hebben ook de leerlingen in de gelegenheid gesteld om eigen boeken, die ze niet willen 
bewaren, tijdens de boekenmarkt te verkopen. De opbrengst van deze verkoop was voor de leerlingen zelf. 
Diverse boeken wisselden van eigenaar. Iedereen blij! 
 
Schoolfoto’s 
Deze week 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. 
 

                                          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 de vorige Kletskop vond u een flyer met daarop alle  
                                          informatie over deze activiteit.  
 
 
Mad Science 
N.a.v. de presentatie van “professor Mieps” van Mad Science hebben 13 leerlingen zich enthousiast 
aangemeld voor een naschools aanbod onder de titel:  
“Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!” 
Dat betekent dat de Mad Science lessen op 22 okt. na schooltijd starten. De volgende  
lessen zijn op 29 okt, 5 nov. en 12 nov. Tijdens deze lessen 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.  
 

Coming Out Day 
In het kader van de nationale Coming Out Day heeft De Klimop vandaag de regenboogvlag uitgehangen op 
school. Hiermee willen we laten zien, dat wij op onze school geen onderscheid maken tussen mensen. 
Sociale veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van verschillend geaarde mensen vinden wij een groot goed 
en dus belangrijk om dat uit te dragen. 
 



 

Voorleeswedstrijd 
Gisteren vond de schoolfinale plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd.  
De 4 finalisten lazen voor alle leerlingen van de school een fragment voor uit  
hun favoriete boek. Noél las voor uit “Leven van een loser. Vette pech”,  
Mia koos een fragment uit “Dagboek van een muts”, Juliette koos voor  
” Lang leve de leeuwenkuil” en Carmen liet een fragment horen uit  
“Alle hens aan dek”. Alle vier finalisten lieten zich van hun beste kant zien en  
lazen hun fragment goed voor. 
De jury had dan ook een zware kluif aan het vaststellen van de winnaar.  
Na lang wikken en wegen werd Mia uitgeroepen tot voorleeskampioen 2019  
van De Klimop. Gefeliciteerd Mia! 
 
GVO 
In een bijlage bij deze Kletskop treft u ook een nieuwsbrief aan over GVO. De facultatieve GVO-lessen 
worden door juf Marjan Sijrier verzorgd. Veel leerlingen van groep 4 t/m 8 volgen deze lessen. Ze vormen 
ook een mooie aanvulling op het reguliere aanbod. 
Via de periodieke nieuwsbrief deelt juf Marjan met u wat zij zoal met de leerlingen ter sprake brengt. 

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. 11-10:  Buitenles gr.5-6 
Ma.14-10  t/m Vr.18-10:  Herfstvakantie 
Ma.28-10: Doe-us gr.7-8 
Di.   5-11:   Drempelonderzoek gr.8 
Vr.   8-11:  Schoolontbijt 
Ma.11-11: Voortgangsgesprekken 
Di.  12-11: Voortgangsgesprekken 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Juffenfeest 
We begonnen de dag met een verjaardagsliedje en daarna zijn we snel gaan bekijken hoe iedereen 
verkleed was. En wat zijn we verwend op ons feest. Onder andere ballen, springtouwen, stickers, lego en 
playmobil zaten in de grote cadeautjesmand. Daar kunnen we lekker mee gaan spelen. Iedereen heel erg 
bedankt voor de mooie cadeaus! Een speciaal bedankje voor de mama's die de cadeautjes en traktatie 
hebben geregeld! 

           

 

 

Nieuwe leerling 
Na de herfstvakantie komt Django Kumar bij 
ons in groep 1. We wensen hem heel veel 
plezier bij ons op school! 

 

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


Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Juffen- en meestersdag wensen: 

Juliette: Ik wens dat alle juffen en meesters een gezond en gelukkig leven hebben!  
Vajen: Ik wens jullie heel veel geluk.  
Karolina: Ik wens jullie een leuke dag en dat wij een lieve groep zijn.   
Gwen: Ik wens dat alle meesters en juffen een gelukkig en fijn leven hebben.  
Anne: Ik wens jullie leuke dagen.  
Jan Justin: Ik hoop dat ik veel leer dit jaar.  
Izzy: Ik wens jullie heel veel geluk.  
Yasmine: Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben.  
Megallen: Ik hoop dat jullie een leuk jaar zullen hebben.  
Lennart: Ik hoop dat jullie het leuk hebben op school!  
Ryan: gefeliciteerd alle juffen en meesters.  
Sam: Juffen en meesters Van harte Gefeliciteerd.  
Tim: Van harte gefeliciteerd allemaal!  
Xavy: Ik hoop dat jullie een leuk leven hebben.  
Nina: Gefeliciteerd ik hoop dat jullie lang leven!   
Jaimy: Van Harte en ik hoop dat wij winnen met schaken dit jaar.  
Ferre: Ik wens jullie een leuk cadeau.  
Leon: Ik wens dat jullie heel oud worden.  
Naud: Ik hoop dat jij een fijn leven had.  
Julian: Van harte allemaal!!! 
Ruben: Gefeliciteerd ik hoop dat we een leuke dag zullen hebben!  
Bastijn: Ik wens alle juffen en meesters een heel fijn jaar.  
Julius: Gefeliciteerd! Ik hoop dat we het goed doen bij het schaaktoernooi!  

Bedankt 
Onze klas kreeg als klassecadeau van alle leerlingen een mooie set grote schaakstukken om op het plein te 
kunnen schaken. Daar zijn we heel erg blij mee. Hartelijk bedankt! 
 
Aardrijkskunde:  
Na de herfstvakantie gaan we verder met aardrijkskunde en maken we het hoofdstuk af! Het thema van 
hoofdstuk 1 is water. Het gaat onder andere over het Deltaplan, de Deltawerken en Neeltje Jans. Na de 
vakantie krijgen de leerlingen weer een week om te leren en daarna volgt de toets.  

Buitenlesdag Grevelingen 
Voor de leerlingen van groep 5-6 stond voor vanmiddag een speciale buitenles op het programma in de 
Haven van Bommenede, incl. een boottocht op de Grevelingen. I.v.m. de voorspelde harde wind heeft de 
organisatie besloten de buitenles niet door te laten gaan. Er wordt door de organisatie nog gezocht naar 
een alternatieve datum. Hopelijk wordt die gevonden. 

Fietsenkeuring 

Groep 4, 5, 6, 7 en 8 hebben dinsdag jl. hun fiets aangeboden voor de fietsenkeuring van Veilig Verkeer 

Nederland. De keurmeesters van V.V.N. hebben de fietsen volgens de richtlijnen van VVN gekeurd. Met 

name het (gedeeltelijk) ontbreken van reflectie in de wielen was een reden voor afkeuring.  Een euvel dat 

makkelijk te herstellen is. Alles voor de veiligheid……                                           

                                           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 

 

 

https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd
https://myalbum.com/album/eKiKnhSRv5mV


 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerk blok 2 
Dinsdag 22 okt:  Boekverslag af t/m stap 6. 
Dinsdag 22 okt:  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.  

Woensdag 23 okt: maken: Redactiesommen blad 6 
Donderdag 24 okt: leren: woorden week 1+2+3 spelling  = woordendictee 
Donderdag 24 okt: leren: vervoegingen werkwoorden week 1+2+3= werkwoordendictee 
Vrijdag 25 okt:  leren: woorden week 1+2+3 spelling  en vervoegingen werkwoorden= Zinnendictee  
Vrijdag 25 okt: Inleveren rekenhuiswerk 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 
 
We hebben de taal- en rekentoets verschoven. En er is een nieuwe topografietoets opgegeven. 
 
Seksuele voorlichting 
Nu het hoofdstuk geschiedenis is afgesloten, gaan we over op het volgende zaakvak. Biologie is aan de 
beurt. Dit jaar wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de seksuele voorlichting. 
Afgelopen woensdag hebben we gesproken over de puberteit, veranderingen op lichamelijk en mentaal 
niveau en waarom is het belangrijk dat deze voorlichting in groep 7/8 wordt gegeven. 
We hebben een klassengesprek gehouden en een woordspin gemaakt. Daar werden alle woorden 
opgeschreven, ook de ‘vieze’ woorden. Vanaf nu proberen we er niet meer om te lachen, giechelen, rood te 
worden, want het is normaal; het hoort er nu eenmaal bij. We hoeven ons er niet te schamen. 
Aan de hand van de verhalen van Dokter Corrie zullen wij de komende weken over dit onderwerp praten.  
 
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! 
 
Voorleeswedstrijd 
Dinsdagmiddag hebben 6 kandidaten een poging gedaan om een plekje te bemachtigen voor in de finale 
van de voorleeswedstrijd van De Klimop. Alle kinderen hebben fantastisch gelezen.  
De nummers 1, 2 en 3  (Noél, Mia en Carmen) mochten door naar de grote finale in de hal waar alle 
kinderen van de school kwamen luisteren naar de prachtige voorleesverhalen.  
De presentatoren (Bodil en Berend) introduceerden de voorlezers bij het publiek. Toen was het de taak aan 
de jury (meester Hans, Fleur en Fenna) om te bepalen wie de voorleeskampioen zou worden. Na lang 
beraad kwamen zij tot de conclusie dat Mia de winnares  van dit schooljaar is. Gefeliciteerd!  
Je hoort zo snel mogelijk van de juf wat de volgende ronde wordt op Schouwen-Duiveland.  
Alle kandidaten hebben een mooie oorkonde meegekregen, want lezers zijn allemaal winnaars! 
 
Gymtassen 
De gymtassen zijn mee naar huis genomen om te wassen. Graag zien we de maandag  
direct na de vakantie alle gymtassen weer op school. Maandagmiddag gymt groep 7/8. 
 
 
 
 
 



 
Juffen- en meesterdag 
Donderdag was het feest in de klas. Eerst werden toegezongen op het plein. In de klas hebben we vier 
spellen gespeeld om de cadeaus open te mogen maken: tiktak bom, verstoppertje, wie ben ik en het 
dobbelsteenspel. We hebben voor de klas een waveboard gekregen, een skippy dance springtouw, Halli 
Galli gezelschapsspel en een slijmlaboratorium. Wat zijn we verwend en wat een leuke cadeaus.  
Lieve kinderen, papa’s en mama’s hartstikke bedankt. We zijn er heel blij mee! 
De rest van de dag hebben we veel plezier met elkaar gehad. Er zijn spelletjes gespeeld, vrij spelen op de 
chromebook, lekker buiten spelen op het plein en een stukje film gekeken. 
Dank jullie wel voor de leuke dag!  
 
Fijne vakantie 
Vrijdagmiddag hebben we herfstvakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten en te genieten van 
een weekje vrij. We hebben namelijk de eerste paar werken hard gewerkt en veel geleerd. We kijken als 
groep terug op leerzame en fijne weken met elkaar. Zo was het werken met Gynzy een speerpunt in de 
klas, maar ook hebben we veel aandacht besteed aan de groepsvorming. 
Fijne vakantie allemaal!  
 

 

En verder …….. 

 

Pompoenen versieren en Halloween  
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt! Eind deze maand, op 
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.  
 
Vóór het zover is willen we het dorp alvast in Halloween-
stemming brengen. Daarom gaan we op woensdagmiddag 
23 oktober tussen 13.30 en max. 14.30 uur met de kinderen 
pompoenen versieren in het dorpshuis. Wil je meedoen? Geef 
je voor donderdag 17 oktober op bij Saskia Kloet. Begeleiding 
van ouders is welkom! 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM-qeThL7kAhUPCewKHbtHBn0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Fbrabant%2Fde-pompoen-duikt-steeds-vaker-op-in-huis-en-tuin~afb44e9e%2F&psig=AOvVaw3HVue-_vrWMbjH9fRGtbU1&ust=1567922357569730

