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 2 december   -   Jenthe Marijnissen   
  4 december   -   Xavy Verwest 
  5 december   -   meester Hans            

 
EU-Schoolfruitprogramma  
Zoals u weet, zijn de Gruitdagen naar woensdag, donderdag en vrijdag verplaatst! Op de maandag en 
dinsdag kunnen de kinderen die dat willen, zelf van thuis fruit meebrengen voor de ochtendpauze. Als u 
wilt dat uw kind ook bij de lunch een stuk fruit eet, moet dat wel elke dag van thuis worden meegebracht. 
In het EU-Schoolfruitprogramma maken de leerlingen af en toe kennis met soorten fruit/groente die zij nog 
nooit geproefd hebben. Samen de smaak ontdekken is ook een van de doelstellingen van het programma, 
naast de aandacht voor gezond eten. De komende week worden onderstaande producten geleverd.  

  

 

 
Inhoud lunchtrommeltjes 
Steeds vaker wordt er opgemerkt dat er snoep en koek gegeten wordt in de middagpauze.  
Wij vinden het belangrijk dat er ook tussen de middag zo gezond mogelijk wordt geluncht; gezonde voeding 
levert meer energie. Wij willen u dan ook vragen hier rekening mee te houden, als u de lunchtrommel van 
uw kind(eren) vult. Bedankt voor de medewerking.  
 
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. 

Einde carrière 
Deze week heeft meester Hans de ouders/verzorgers laten weten dat hij aan het eind van  
dit schooljaar zijn functie als directeur van De Klimop zal neerleggen. Tot de herfstvakantie  
zal hij nog wel op school te vinden zijn. De periode na de zomervakantie wordt gebruikt om  
zijn opvolg(st)er wegwijs te maken. Nadat dat ook is afgerond, breekt voor hem de tijd aan  
om te gaan genieten van zijn pensioen. Voorlopig is het nog niet zover, maar kunnen we  
met zijn allen al wel vast wennen aan het idee…….. 
 
Pleintjesactiviteit 
Tot aan de kerstvakantie vindt er elke maandagmiddag van 14.30 tot 15.45 uur een pleintjesactiviteit 
plaats. Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen daar aan meedoen. Enkele jongerenwerkers van SMWO 
organiseren die activiteit op ons schoolplein. 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 blijven deelnemen aan deze mooie activiteit. De 
afgelopen keren waren er veel enthousiastelingen! Houden zo! 

 



 

MQ-scan 
Op maandag 25 november zijn alle kinderen “gescand” m.b.t. hun motorische vaardigheden. Via het SMWO 
waren enkele “testers” ingezet om de leerlingen een parcours te laten afleggen. De MQ-scan is een valide 
en betrouwbare bekwaamheidstest. Van de meeste leerlingen is ook het beweeggedrag in kaart gebracht 
m.b.v. de vragenlijst van het Beweeg ABC. De gegevens die worden verzameld, worden gebruikt om een 
totaalbeeld van de school te krijgen. Zo kunnen we de kinderen op de juiste manier helpen op het gebied 
van bewegen en mogelijk ook voeding. Uiteraard steeds in samenspraak met de ouders/verzorgers. Het is 
de bedoeling om de scan 2 keer per jaar uit te voeren, zodat we de ontwikkeling van de motorische 
vaardigheden goed kunnen volgen. 

 
Schoen zetten 
Op woensdag 27 november mochten de kinderen op school hun schoen zetten.  
Dat deden ze natuurlijk ook. Om er zeker van te zijn dat er de andere ochtend iets 
in hun schoen zou zitten, werden er ook tekeningen, wortels, hooi, e.d. bij gedaan. 
En het is gelukt……. Donderdagochtend bleek dat de Pieten onze school hebben  
kunnen vinden. Zij hadden er wel een beetje een rommeltje van gemaakt, maar voor  
elk kind was er iets lekkers in de schoen gestopt. En wat nog mooier is…… volgende week donderdag komt 
Sinterklaas in hoogst eigen persoon naar De Klimop om de kinderen nog meer te verrassen. Ook de 
kinderen van de peutergroep van Kibeo zullen bij het Sinterklaasfeest op De Klimop zijn. Spannend! 
 
 
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.     17-12:  Kerstcrea 
Do.   19-12:   Kerstviering 
Vr.    20-12:   Schoolschaatsen (gr.4 t/m 8) 
Vr.    20-12:   Begin kerstvakantie vanaf 12.00 uur 
Ma.  23-12  t/m  vr. 3-1 :  Kerstvakantie 

 
Groep 4 t/m 8 surprises 
Wie zijn surprise klaar heeft, mag de surprise maandag 2-12 al mee naar school nemen om tentoon te 
stellen. Wij vinden dat al dat werk wat jullie in die mooie surprises stoppen wel wat langer bewonderd mag 
worden. Op 5-12 om 8.30 uur moet de surprise (inclusief gedicht) op zijn laatst klaar en op school zijn.  

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Sint en Piet op school! 
Gisternacht zijn Sinterklaas en zijn pieten mét Ozosnel bij ons op school geweest! 
We hadden woensdag  onze schoen gezet met lekkers voor het paard en mooie tekeningen. Toen we op 
school kwamen, zagen we dat de schoenen verdwenen waren en dat er een paard in onze stal was 
geweest: al het lekkers was op en er lag paardenpoep(!) in de stal! Ozosnel heeft bij ons even geschuild 
voor de regen, terwijl de Pieten cadeautjes brachten en grapjes hebben uitgehaald.  

                                                 Na een hele zoektocht vonden we de gymschoenen ingepakt in een doos 
                                                 bovenop de kast en zat een van de cadeaus vol met chocoladeletters. De rest 
                                                 van de cadeautjes waren fopcadeaus, Malle Pietje was er ook bij! 

                                                 Dank u wel Sint en Piet, we vonden het allemaal erg leuk! 

 

 

 

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


Rijmen voor sinterklaas in groep 1-2-3 

                     

              

Groep 3: Eerst een gedicht maken op de letterdoos, daana natypen op de chromebooks en uitprinten.  
                 Tot slot een mooie tekening erbij.  En hup…… in de schoen. 

Groep 1 en 2: Bedacht samen een gedicht in de taalkring. Hierna kreeg iedereen een printje om er mooi bij  
                          te tekenen voor Sinterklaas. Dit is hun gedicht:  

                          piet  zag  een  muis,    de  muis  ging  door  een  buis 
                          piet  is  wel  bang   voor  een  slang 
                          piet  draagt  een  zak   met  een  pak 
                          dat  pak  is  voor  het  kind  maar  er  is  heel  veel  wind 
                          het  pakje  waait  weg   dat  is  pech 
                          piet  pakt  het  pakje  snel  en  hij  drukt  op  de  bel 
                          hij  zet  het  pakje  neer   er  komt  een  grote  beer 
                          dus  piet  roept ozosnel   en  die  helpt  hem  wel 
                          hij brengt  hem  bij  sinterklaas  want  die  is  toch  de  baas 
                          die  brengt  hem  veilig  thuis  bij  het  sint  en  pietenhuis 
 
Huis van Sinterklaas 
We mochten gisteren ook nog op bezoek in het huis van Sinterklaas en  
zijn Pieten. We hebben weer genoten, wat was het leuk! Eerst op bezoek  
bij Sinterklaas om ons cadeau te geven: een nieuw schilderij voor aan de  
muur (zelfgemaakt). Verder kregen we een poppenkast voorstelling,  
gingen we op de foto met de Pieten, mochten we spelen op de slaapzaal  
van de Pieten en gingen we helpen met de kunstenaar-Pieten om de  
kwasten op te ruimen. Tot slot keken we de film over het schilderij van  
Sinterklaas.  

Ouders die met ons mee zijn geweest: super bedankt!   



Nieuws uit groep 4-5-6 
                                               
 Typeskills for kids voor groep 6:  
                                               In onze maatschappij wordt een goede typevaardigheid steeds belangrijker. De  
                                               kinderen van nu zullen op school en later op hun werk steeds minder schrijven en  
                                               steeds meer typen! Het is belangrijk dat kinderen al in een vroeg stadium (dus al  
                                               op de basisschool) goed leren typen, nog vóórdat ze hun eigen type-manier met  
                                               een paar vingers hebben ontwikkeld. Wanneer leerlingen goed blind kunnen  
                                               typen heeft dit een positief effect heeft op hun leerprestaties. Dit komt doordat  
                                               het typen zelf dan volledig automatisch gaat, waardoor er meer aandacht is voor  
                                               de inhoud van de te typen teksten.  
                                               De typecursus bestaat uit verschillende lessen van een half uur en kan worden 
                                               afgesloten met het behalen van een officieel typediploma. De leerlingen van 
                                               groep 6 oefenen op school, maar kunnen ook thuis oefenen.  
Wil je thuis oefenen? Neem dan een goede tas mee, zodat het speciale toetsenbord droog en heel blijft. 
Succes met oefenen.  

 
Schoen zetten 
De leerlingen van groep 4/5/6 werden vandaag blij verrast met iets lekkers in hun schoen. Het was even 
zoeken waar de schoenen gebleven waren, maar na het lezen van het gedicht snapten wij waar we 
moesten zoeken. Het was een gezellige boel en we hebben zin in de surprises!! 

                                

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerk blok 4 
Vrijdag 6 dec:   leren: woordenschat week 1 
Maandag 9 dec : 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 

Woensdag 11 dec: maken: redactiesommen blad 12 
Vrijdag 13 dec:  leren: woordenschat week 1 + 2 
Maandag 16 dec:  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 18 dec: maken: redactiesommen blad 13 
Donderdag 19 dec: Werkstuk stap 4-5-6 klaar 
 
 

 



Dinsdag 7 jan:  leren: woorden week 1+2+3 spelling 
   maken: werkwoorden week 3 
   Groep 7: tegenwoordige tijd én verleden tijd 

Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid 
deelwoord 

Woensdag 8 jan:  maken: redactiesommen blad 14 
Woensdag 8 jan: leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les 
Donderdag 9 jan: Dictees: 

leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   leren: werkwoorden week 1+2+3 = werkwoordendictee 

Zinnendictee: leren woorden week 1+2+3, werkwoorden vervoegingen  
Groep 7: tegenwoordige tijd én verleden tijd 
Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid 
deelwoord 

Vrijdag 10 jan:   leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 
leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 

Vrijdag 10 jan:  Inleveren werkstuk 
Maandag 13 jan: maken: rekenhuiswerk = Rekentoets 
Vanaf maandag 13 januari start groep 7/8 met de middentoetsen van cito. 
 
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 bloon.nl kunnen 
leerlingen ook oefenen. Met alleen doorlezen hebben we ons te weinig voorbereid.  
Inlogcodes:                                                                    
Gebruikersnaam: deklimop7  of deklimop8 
Wachtwoord: 1234 
 
 
 

 
 
En verder in het dorp …… 
 
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. 

           


