
 

 Datum: 1 november 2019, Nr. 11 

 

        4 november   -   Julian Kamp 
           

 
Landelijke onderwijsstaking 
Gisteren hebben wij middels een brief alle ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van onze deelname aan 
de landelijke onderwijsstaking op woensdag 6 november a.s. Op die dag zullen de deuren van De Klimop 
gesloten blijven. Ons besluit om gehoor te geven aan de stakingsoproep is niet lichtvaardig genomen. Wij 
realiseren ons terdege dat het voor sommige ouders/verzorgers lastig kan zijn om op die dag goede opvang 
voor hun kind(eren) te regelen. 
Uiteindelijk zijn we tot ons besluit gekomen, omdat we niet alleen nu,  
maar ook in de toekomst voldoende leerkrachten beschikbaar willen  
hebben voor onze scholen. Een forse investering in de toekomst van  
onze (toekomstige) leerlingen is noodzakelijk. 

 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 11 en dinsdag 12 november vinden voortgangsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 plaats op 
school. Deze week ontving u daarvoor een uitnodiging. Tijdens deze gesprekken willen we u bijpraten over 
de vorderingen van uw kind(eren). We zouden de strookjes waarop uw voorkeursmoment is ingevuld graag 
uiterlijk maandag 4 november terugontvangen, zodat wij de planning voor de gesprekken kunnen maken. 

 
Pleintjesactiviteit 
Vanaf maandag 4 november a.s. kunnen alle kinderen van 6 t/m 12 jaar na schooltijd meedoen aan de 
pleintjesactiviteit die enkele jongerenwerkers van SMWO op ons schoolplein organiseren. De activiteit 
vindt tot aan de kerstvakantie elke maandagmiddag plaats van 14.30 tot 15.45 uur. Tijdens de 
pleintjesactiviteit maken de kinderen kennis met allerlei sporten en spelletjes. Bij slecht weer wordt de 
activiteit verplaatst naar de gymzaal. Deelname is gratis en op eigen risico. We hopen dat veel kinderen 
gaan deelnemen aan deze mooie activiteit. 
(zie flyer bij deze Kletskop) 

 
Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 8 november a.s. ontbijten alle kinderen op school in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. 
Het doel van het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt is om het belang van een goed ontbijt onder de aandacht  
                               te brengen van alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers). Een goed ontbijt levert 
                               kinderen energie om geconcentreerd de lessen op school te kunnen volgen.  
                               Wij vinden het belangrijk om regelmatig met de leerlingen te praten over gezonde  
                               voeding. Samen ontbijten biedt daarvoor weer een mooie gelegenheid. 
                               En het is nog gezellig ook…… 
                               De leerlingen kunnen op 8 november hun ontbijtje thuis overslaan, zoals u wel begrijpt. 
(zie oudernieuwsbrief bij deze Kletskop)  

 



 

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  

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.     4-11:  Pleintjesactiviteit (vanaf 14.30 uur) 
Di.       5-11:  Drempelonderzoek gr.8 
Woe.  6-11:  Landelijke onderwijsstaking (leerlingen vrij) 
Vr.       8-11:  Schoolontbijt 
Ma.   11-11:  Voortgangsgesprekken 
Di.     12-11:  Voortgangsgesprekken 
Ma.   18-11:  Werkbezoek Pontes gr.7-8 
Vr.     22-11:  MR-vergadering 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Kinderzwerfboekenkastje 
Woensdag jl. gingen we met de kinderen van groep 1-2-3 op pad om aanwezig te zijn bij de opening van het 
kinderzwerfboekenkastje van Dreischor. We werden hartelijk welkom geheten door Lucky bij haar huis op 
Stoofweg 14. De officiële opening van het kastje werd verricht door Jaimy door het vrijlaten van de duiven. 
Want net als deze verder zwervende duiven staan de boeken in het kastje aan het begin van een hopelijk 
mooie zwerftocht. Tijdens het smikkelen werden de kinderen in het Zeeuws voorgelezen over Nijntje en 
haar fiets. Daarna was het de beurt aan Mia, onze voorleeskampioen om een stukje voor te lezen. 
De kinderen hadden op school een zonnenslinger gemaakt als cadeautje voor de opening. Tot slot kregen 
ze nog een mooie boekenlegger en een kleurplaat. Lucky, dank je wel hoor! 
Nu maar hopen dat veel kinderen een mooi boek gaan lenen uit het kastje “Zonnentij”. 
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Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Engels  
Afgelopen donderdag 31 oktober heeft groep 5 en 6 een Engels toets gemaakt over de  
woordjes van thema 2: At the campsite. Dit zijn woorden die te maken hadden met een 
camping. De toets is goed geleerd en iedereen heeft een mooi cijfer gehaald.  
Goed gedaan iedereen!      

Rekenen  
Groep 6 heeft de laatste weken kennisgemaakt met maten (mm, cm, dm, m, etc.), tabellen en grafieken en 
breuken en procenten. De leerlingen hebben een blad meegekregen met de breuken en de bijbehorende 
procenten. De bedoeling is dat de leerlingen leren dat de breuk ½ bij 50% hoort, ⅓ is 33,3% en ¼ is 25%, 
etc. We hebben ook al gekeken hoe je breuken keer, plus en min moet doen en tot slot hoe je breuken 
moet verkleinen. Groep 5 heeft veel gewerkt aan het automatiseren van de plus- en minsommen tot 100 
en 1000. Klokkijken en de tafels zijn we ook weer hard aan het oefenen. Groep 4 is bezig geweest met 
automatiseren van de tafels en met meten met een liniaal en automatiseren van de plus- en minsommen 
t/m 20.  

Technisch lezen  
Bij de overgang van groep 3 naar 4 kijk ik als leerkracht naar het niveau van het technisch lezen. Tempo-
lezen dus. De reden hiervan is dat kinderen vanaf groep 4 steeds meer moeten gaan lezen. Niet alleen 
tijdens het vak lezen, maar bij alle vakken! Taal, spelling, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer; ze 
worden allemaal talig aangeboden met stukjes leestekst en instructie. Wanneer je kind te langzaam leest, 
zal het daarvan veel hinder ondervinden bij alle vakken. Het kost meer tijd en concentratie om bij te blijven. 
Naast begrijpend lezen blijft aandacht voor het technisch lezen dus van groot belang en daarom oefenen 
we dagelijks in groep 4/5/6 het technisch lezen.  

Foto’s 
Op onderstaande link kunt u nieuwe foto’s  
(vaartocht + veldwerk) zien uit groep 4/5/6:  
 
https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd 
      

 
Nieuws uit groep 7-8 
 
Drempelonderzoek 
Op dinsdag 5 november wordt 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 op 11 en 12 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!  
 

 

 

 

https://www.jmouders.nl/?s=lezen&utm_source=lezen&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords
https://www.jmouders.nl/?s=lezen&utm_source=lezen&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords
https://www.jmouders.nl/?s=lezen&utm_source=lezen&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords
https://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd


Huiswerk blok 3 
Dinsdag 5 nov:  Topografietoets H5 groep 5 
Vrijdag 8 nov:   leren: woordenschat week 1 
Maandag 11 nov: leren: woorden week 1 spelling 
   maken: werkwoorden week 1 
   Groep 7: tegenwoordige tijd én verleden tijd 
                                           Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid  
                                                           deelwoord 
Dinsdag 12 nov: Engelse toets hoofdstuk 1. Leren NL-EN, EN-NL; ook de schrijfwijze! 
Woensdag 13 nov: maken: redactiesommen blad 8 
Vrijdag 15 nov:  leren: woordenschat week 1 + 2 
Maandag 18 nov:  leren: woorden week 1+2 spelling 
   maken: werkwoorden week 2 
   Groep 7: tegenwoordige tijd én verleden tijd 
                                           Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid  
                                                           deelwoord 
Woensdag 20 nov: maken: redactiesommen blad 9 
Vrijdag 22 nov:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 
                                           leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 
Maandag 25 nov:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 
   Groep 7: tegenwoordige tijd én verleden tijd 
                                           Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid  
                                                           deelwoord 
Woensdag 27 nov: maken: redactiesommen blad 10 
Vrijdag 29 nov:  maken: rekenhuiswerk 
Vrijdag 29 nov:  Zinnendictee: leren woorden week 1+2+3, werkwoorden vervoegingen  
Maandag 2 dec: Rekentoets  
Woensdag 4 dec: maken: redactiesommen blad 11 
Woensdag 11 dec: maken: redactiesommen blad 12 
Woensdag 18 dec: maken: redactiesommen blad 13 

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 dat 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 
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 7-8 op pad geweest. We hebben Brusea in Bruinisse en De 
Burghse Schoole in Burgh-Haamstede bezocht. 
In de musea kregen we verschillende opdrachten: speurtochten, bolussen bakken, een les gekregen zoals 
dat in het jaar 1920 ging en zijn we in het bunkerbos geweest. We hebben een erg leuke dag gehad. We 
willen de begeleiders hartelijk bedanken!  
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