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        14 november   -   Jinte Bol           
 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 11 en dinsdag 12 november vinden voortgangsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 plaats op 
school. Deze week ontving u het strookje terug met daarop het tijdstip wanneer u wordt verwacht.  
Tijdens deze gesprekken willen we u bijpraten over de vorderingen van uw kind(eren).  

Nationaal Schoolontbijt 
                                                 Vanochtend hebben we met alle kinderen op school ontbeten 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 was nog gezellig ook…… 
                                
 

EU-Schoolfruitprogramma  
In de komende week start het EU-Schoolfruitprogramma. Dat betekent dat er elke week op 3 dagen gratis 
fruit wordt geleverd. Dat is mogelijk door een Europese subsidie. Op onze school betekent dat dat alle 
kinderen een half jaar lang op elke dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtendpauze een stuk 
fruit/groente krijgen aangeboden. Op deze dagen hoeft u uw kind(eren) voor de ochtendpauze dus geen 
fruit mee te geven. Op de maandag en vrijdag brengen de kinderen zelf fruit mee van thuis. De kinderen 
zullen gedurende een half jaar ook kennis maken met soorten fruit/groente die zij thuis nooit eten. Door ze 
er kennis mee te laten maken, wordt hun smaakbeleving verruimd. Bovendien willen we de kinderen iets 
leren over de herkomst e.d. van verschillende groente- en fruitsoorten. 
Als u wilt dat uw kind(eren) ook bij de lunch een stuk fruit eten, moet dat wel van thuis worden 
meegebracht. 
De komende week worden onderstaande producten geleverd.  

 

 

 
Lusjes aan jas 
Het komt regelmatig voor dat aan de jassen van kinderen een lusje ontbreekt om de jas goed te kunnen 
ophangen aan de kapstok. Daardoor belandt zo’n jas dikwijls op de grond onder de kapstok. Dat geeft een 
rommelige aanblik en is niet bevorderlijk voor de levensduur van de jas. Wij willen u dan ook vragen om er 
zorg voor te dragen dat de jas van uw kind voorzien is van een ophang-lusje. 

 



 

Pleintjesactiviteit 
Vanaf maandag 4 november jl. 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. 

 
Zwemmen tegen mensenhandel 
In een bijlage bij deze Kletskop treft u een brief aan van het Rode Kruis m.b.t. een sponsoractie tegen 
mensenhandel. Wij hebben er als school geen bemoeienis mee, maar willen u wel laten weten dat deze 
activiteit gaat plaatsvinden. (zie bijlage)  
 
 
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.   11-11:  Pleintjesactiviteit (14.30 uur) 
Ma.   11-11:  Voortgangsgesprekken 
Di.     12-11:  Voortgangsgesprekken 
Ma.   18-11:  Werkbezoek Pontes gr.7-8 
Vr.     22-11:  MR-vergadering 
Woe. 27-11:  Schoen zetten 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Kanjer in de klas 
Lekker liggen in de klas en even uitrusten van de gymles. Alle kinderen luisterden met hun ogen dicht naar 
een verhaaltje over een gezondheidsdrankje. We konden ons veilig voelen, want er waren 3 juffen bij om te 
zorgen dat er niets kon gebeuren.  
Best spannend zo'n ontspanningsoefeningen, maar we willen  
het graag nog een keer proberen. Daarom zijn we op zoek naar  
kussentjes om ons hoofd op te leggen. Wie heeft er nog over? 

 

 

 

Thema de dokter 
Naast alle werkjes, verhalen en gesprekjes gingen ook de rekenkring en de taalkring over de dokter: 
dokterspullen sorteren en tellen, woorden met de ‘z’ van ziek bedenken, praatplaten, zinnen nazeggen en 
rijmen op woorden als prik, ziek en verband. 

Nieuw thema 
Maandag gaan we werken over verhuizen. We hebben het verhaal over Dirk en Dora gehoord die gaan 
verhuizen naar het puddingboomplein. Wat komt er allemaal bij kijken als je gaat verhuizen? Dat geeft 
weer genoeg stof om het de komende 2 weken over te hebben. 

 

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


 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Aardrijkskunde (thema 1 Water)  
Het thema gaat o.a. over de Watersnoodramp, de Deltawerken, Zeeland. Volgende week vrijdag 15 
november heeft groep 5 en 6 een toets over thema 1.  

De vaartocht 
Vrijdag 25 oktober gingen we op de boot in de Grevelingen en we zagen zeehonden en allerlei soorten 
vogels zoals meeuwen, aalscholvers en futen. We hebben ook waterproefjes gedaan. Je kon gebruiken een 
schepnet, onderwaterkijker en veel meer. We hadden garnalen en krabben gevangen. Het was een leuke 
dag!                    
                                                                                                                   Groetjes van Ferre en Julius.  

Lieve ouders, Groep 5/6 ging naar de Grevelingen voor een buitenles. Er waren 2 groepen, meester Tim 
heeft ons verdeeld > groep oesters en groep garnalen. Wij hebben er veel van geleerd!  
 
                                                                                                                    Groeten Yasmine en Xavy. 

Hoi lieve ouders, We hebben een tijdje geleden een buiten les gehad. We hebben vogels gezien met een 
verrekijker. Op de boot konden we zeehonden zien!   
                                                                                                                     Groeten Anne  

Schoolontbijt 
We hebben gezellig met zijn allen ontbeten in groep 4/5/6, het was een gezond ontbijt en daarnaast een 
leuke les over de beste start van de dag. Zo leert uw kind hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je  
’s ochtend het beste kunt eten. 

 

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

 
Nieuws uit groep 7-8 
 
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://myalbum.com/album/HRgeDjA2tKKd


Huiswerk blok 3 
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 
 
 
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 

 
Kanjertraining 
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de methode ‘Goed van start’ om een goed klassenklimaat 
te creëren en er voor te zorgen dat we het fijn vinden in en om de klas. 
Daarnaast hebben we ook iedere week een les uit de methode Kanjertraining. Maandag hebben we les 1 
afgerond. De kinderen hebben een info-doeblad mee naar huis gekregen om met u thuis te bespreken. Wij 
willen u graag als ouder betrekken bij manier hoe de Kanjertraining wordt aangeboden. We zouden het fijn 
vinden als u het info-doeblad met het kind bespreekt/maakt en voor gezien een handtekening plaatst aan 
het einde van het werkblad. Alvast bedankt! 
 
 
Voortgangsgesprekken 
Volgende week maandag en dinsdag staan de voortgangsgesprekken gepland. Uw zoon en/of dochter(s) 
zijn welkom om mee te gaan naar het gesprek. Het gaat immers om zijn of haar voortgang. Uiteraard 
kunnen we er ook voor kiezen een gedeelte met en een gedeelte zonder leerling. 
Ik hoop u graag volgende week te zien!  
 
 

           

http://www.bloon.nl/


 
Beverwedstrijd 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7/8 deelgenomen aan de Beverwedstrijd.  
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 7 & 8 van de basisschool. 
De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica. Misschien ontdekken ze 
wel dat ze er talent voor hebben!  
De kinderen krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, 
informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis 
nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen. De vraag is 
of je dit binnen de gegeven tijd lukt...  
In de week van 25 november krijgen we de uitslag. Wordt vervolgd! 
 
 
Mediamasters 2019 
Vandaag zijn we gestart met de Mediamasters.  
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling 
maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor 
invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken onze leerlingen tijdens de landelijke wedstrijd van het 
mediawijsheidspel MediaMasters, een serious game voor groep 7 en 8 die door tienduizenden kinderen in 
heel Nederland gespeeld wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 tot en met 15 november). 
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. Leerlingen worden vijf 
speldagen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor moeten zij in de klas en thuis 
MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s op het gebied 
van mediawijsheid. De klas die de meeste bits scoort mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ 
noemen en wint mooie prijzen.  
 
De rol van ouders  
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. 
MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, 
reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual 
reality en online gedrag.   
Week van de Mediawijsheid    
MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november 2019). Het 
thema van de campagneweek luidt: ‘Aan of Uit?’. Tijdens deze week roept Netwerk Mediawijsheid leraren, 
professionals, ouders, kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over 
ons online gedrag en mediawijze vaardigheden. Kijk voor meer informatie op website: 
www.weekvandemediawijsheid.nl . 
 

 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

