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   18 november   -    Megallen Vaes          
 
EU-Schoolfruitprogramma  
Deze week is het EU-Schoolfruitprogramma gestart. Dat verliep niet geheel vlekkeloos. Door diverse 
verkeersinfarcten stagneerde de levering van het fruit nogal. Onze school wordt in principe op de maandag 
bevoorraad, maar deze week lukte dat niet. Zelfs op de dinsdag werd er niets geleverd. Heel vervelend, 
aangezien iedereen er wel op gerekend had. Uiteindelijk heeft de levering pas op donderdagmiddag 
plaatsgevonden. Om in de komende tijd het risico te verkleinen dat de kinderen door te late levering in de 
ochtendpauze geen fruit krijgen aangeboden, verplaatsen we de Gruitdagen naar woensdag, donderdag en 
vrijdag! Op de maandag en dinsdag brengen de kinderen zelf fruit mee van thuis. 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. De afgelopen keer waren er liefst 21 enthousiastelingen in de 
gymzaal actief! 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Vandaag krijgen de leerlingen (per gezin) een brief mee waarin gevraagd wordt de  
vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Van deze bijdrage worden  
zaken betaald als sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreis, enz. Allerlei activiteiten  
dus die niet vanuit het schoolbudget bekostigd worden. We hopen dat u de bijdrage  
wilt/kunt voldoen, zodat we bovengenoemde activiteiten kunnen blijven organiseren. 

 



Vergadering MR 

Vrijdag 22 november is er weer een MR vergadering. De vergadering is openbaar, we horen het graag als u 

wilt aanschuiven. We starten om 15.15 uur.  

 
Ouderportaal 
Zoals u wellicht nog weet, kunt u in het Ouderportaal allerlei gegevens m.b.t. uw kind(eren) vinden. Diverse 
modules zijn opengezet. U was gewend om ook de resultaten van de methode-gebonden toetsen te 
kunnen zien. Deze module hebben we even gesloten, omdat met het invoeren van het digitaal werken en 
toetsen het systeem een verkeerde indruk over de vorderingen geeft. De module van de methode-
onafhankelijke toetsen blijft gewoon openstaan. T.z.t. zult u daarin de scores van bijv. de Cito-toetsen 
aantreffen. Zodra wij de gesloten module weer openzetten, berichten wij u daarover. 

 
MQ-scan 
Op maandag 25 november worden alle kinderen “gescand” m.b.t. hun motorische vaardigheden. Wij doen 
als school namelijk mee aan een Zeeuws brede screening van motorische vaardigheden bij leerlingen in het 
primair onderwijs. De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert dit initiatief.  De MQ-scan is een valide en 
betrouwbare bekwaamheidstest. Het beweeggedrag wordt in kaart gebracht door de vragenlijst van het 
Beweeg ABC. De gegevens die worden verzameld, worden gebruikt om een totaalbeeld van de school te 
krijgen en kinderen op de juiste manier te kunnen helpen op het gebied van bewegen en mogelijk ook 
voeding. Gisteren hebben alle leerlingen een brief meegekregen met uitgebreide informatie over deze MQ-
scan. Onderdeel van de screening is ook het meten en wegen van de kinderen. Hiervoor is wel de 
toestemming van de ouders/verzorgers nodig (zie de brief). 
Wij willen u dan ook vragen om de toestemmingsbrief uiterlijk woensdag 20 november ondertekend in te 
leveren op school. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
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.   18-11:  Pleintjesactiviteit (14.30 uur) 
Ma.   18-11:  Werkbezoek Pontes gr.7-8 
Vr.     22-11:  MR-vergadering 
Ma.   25-11:  MQ-scan 
Woe. 27-11:  Schoen zetten 
Do.    28-11:  Bezoek aan Huis van Sint (gr.1-2-3) 

 
 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Nieuwe leerlinge 
Vandaag is Katoo Driessen 4 jaar geworden. Gefeliciteerd! Vanaf volgende week komt ze bij ons op school. 
We wensen haar een fijne tijd bij ons op De Klimop toe. 

Huis van Sint 
Donderdag 28 november mogen we op bezoek in het Huis van Sint in Zierikzee!  
Om 12.20 uur begint onze rondleiding en om 13.40 uur zijn we klaar. We zullen  
waarschijnlijk op tijd terug op school zijn, zodat we om 14.30 uur naar huis kunnen.  
We gaan met de auto, wilt u deze dag zorgen voor een zitverhoger voorzien van naam? 

 
 

 

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


Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Surprises Sinterklaas 
De leerlingen uit groep 4/5/6 gaan volgende week surprise lootjes trekken voor Sinterklaas. De bedoeling is 
dat iedereen een surprise maakt met een passend gedicht. We hebben afgesproken dat het cadeautje 
ongeveer €9,00 mag kosten. De leerlingen krijgen dit bedrag binnenkort mee in een envelopje. We kijken 
erg uit naar de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet op donderdag 5 december!!! In de ochtend pakken we 
dan de surprises uit en in de middag is er gewoon gymles, dus gymspullen mee.  

                     

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerk blok 3 
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 

Dinsdag 26 nov: Topografietoets groep 6 hoofdstuk 1 
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 
Vrijdag 10 jan:  Werkstuk inleveren  
 
Er is een nieuwe topografietoets opgegeven. Dinsdag 26 november: groep 6 hoofdstuk 1.  
 
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 

 
           

http://www.bloon.nl/


 
Indigo preventiebus 
Maandagmiddag kwam de Amerikaanse schoolbus van  Indigo langs. Indigo is een landelijke 
organisatie met betrekking tot de gezondheidszorg. Indigo heeft een ouderwetse schoolbus omgetoverd 
tot de preventiebus. Er is (preventie) voorlichting gegeven over roken, alcohol en energiedrankjes.  
Wist u dat .. 
.. er in één energiedrankje 9 suikerklontjes zitten. 
.. er in één energiedrankje 80 mg cafeïne zit en een iemand  
    van 15 jaar maar 85 mg kan verwerken. 
.. de hersenen, het brein, groeit tot en met 23 jaar.  
.. de hersencellen stoppen met groeien wanneer je alcohol drinkt  
    als je nog niet volwassen bent. 
.. er in een sigaret 4000 verschillende stofjes zitten. 
.. de stof teer kleverige deeltjes zijn die er voor zorgen dat de  
   longen zwart worden. 
 
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. De kinderen krijgen een info-
doeblad mee naar huis 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! 
 
Werkstuk 
Van de week hebben de kinderen een stappenplan in de huiswerkmap gestopt voor het maken van een 
werkstuk. In de klas zullen we aandacht besteden aan hoe het werkstuk moet worden gemaakt, zodat er 
thuis verder aan kan worden gewerkt.  
Tip: begin niet op het laatste moment! Het werkstuk moet op vrijdag 10 januari worden ingeleverd. Hier 
gaan we ook onze spreekbeurten over doen. Heel veel succes! Bij vragen kun je altijd terecht bij de juf.  
 

 

 

En verder …… 
 
Discozwemmen 
Op vrijdag 22 november organiseert zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk weer een  
gezellige disco-zwemavond voor  basisschoolkinderen. In bijgevoegde flyer vindt  
u meer informatie. Het wordt vast weer een gezellige avond. 
 

Kerstboomverbranding 2020 
De afgelopen jaren is de kerstbomenverbranding zo rond de jaarwisseling in het slop geraakt. De Dorpsraad 
wil proberen om dit weer van de grond te krijgen. 
Informatie is reeds ingewonnen: (stookvergunning/evenementenvergunning  Gemeente, medewerking 
Brandweer, plaats: Wijnhoeve en catering Guus de Jong is rond). 
Alles hangt natuurlijk af van de medewerking van ouders en kinderen. Bomen ophalen, vervoer, etc. 
Daarom dit oproepje in De Kletskop om uw medewerking te verlenen.  
U kunt zich vóór 20 december a.s. bij Frans van der Meij (tel. 06-53327370) aanmelden voor het ophalen 
van de bomen. Dit kan per SMS of Whatsapp. 
Niet genoeg medewerking betekent dat het niet door zal gaan. 
Het ophalen zal bij voldoende medewerking plaatsvinden op donderdag  09-01-2020 vanaf 18.30 uur. 
Vertrek vanaf  manege Balans. De chauffeurs bepalen wie er met hun meerijden. 
Het verbranden gaat dan gebeuren op zaterdag 11-01-2020, zoals gezegd bij de Wijnhoeve. 

Graag rekenen we op uw medewerking ! 

Dorpsraad Dreischor. 

 

 



 

Dreischor’s got Talent 
Op zaterdag 23 november gaan we weer zien wat voor ongekend talent we in ons dorp hebben! Muziek, 
zang, dans, toneel, playback of iets anders met entertainment-waarde is op deze avond welkom!  
De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar er is nog ruimte voor meer deelnemers aan Dreischor’s got 
Talent. In alle groepen zoeken we nog deelnemers: schooljeugd, ouderen, playback en live-acts. Schroom 
niet en geef op, dan maken we er met zijn allen weer een geslaagde avond van! 
Wil je meedoen? Meld je dan (uiterlijk 16 november) bij Daisy van Vliet aan de Weststraat 5, telefoon 06 
1361 3696. 

 

 

 


