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       8 december   -   Anne Rietdijk 
 
Bezoek Sinterklaas 
Het is al weer voorbij….het bezoek van Sinterklaas aan De Klimop. Gisterochtend stonden alle leerlingen en 
leerkrachten, samen met de peuters en diverse ouders, vol spanning langs straat voor de school te wachten 
tot Sinterklaas in beeld zou komen. Verrassend was het dat een van de zwarte Pieten op Ozosnel kwam 
aangelopen, maar gewoon de school voorbij liep…… Enige tijd later kwam Sinterklaas op zijn fiets, nog in 
ochtendjas, aangereden. Na een welkomstwoord van de voorzitter van de Ouderraad en een “Lang zal ze 
leven” voor de jarige Sinterklaas en meester Hans, kon iedereen naar binnen. Daar bezochten Sinterklaas 
en zijn gevolg alle groepen en werden uiteraard cadeaus uitgedeeld. Ook het strooigoed werd niet 
vergeten. We beleefden met zijn allen een erg leuke ochtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering 
Op donderdag 19 december zullen we weer met elkaar een kerstviering houden. Evenals vorig jaar vindt  
                                     het eerste deel van de viering op school plaats en het tweede deel in de kerk. 
                                     Vanaf 17.00 uur gaan we op school genieten van een heerlijk buffet, dat door de  
                                     leerlingen zelf is samengesteld. Na het buffet vertrekken we in een lange stoet naar  
                                     de kerk om daar de viering voort te zetten. We verzorgen in de kerk samen met  
                                     Crescendo een kerstprogramma voor alle aanwezigen.  
                                     Rond 20.00 uur is de kerstviering afgelopen. 

 
Kerstbuffet 
Zoals al jaren gebruikelijk is, brengen alle leerlingen van huis een zelfgemaakt gerecht mee naar school en 
stellen zo voor hun klas gezamenlijk een gevarieerd buffet samen. Vandaag krijgen alle kinderen daarover 
een brief mee naar huis. Dit jaar gaat het iets anders dan voorgaande jaren. We vragen aan de 
ouders/verzorgers om op een lijst in de klas van hun kind in te vullen welk gerecht hun kind op 19 
december mee gaat brengen voor het buffet. Bij het invullen kunt u zien wat er al genoteerd is. Het zou 
leuk zijn als er een grote variatie aan gerechten op de lijst komt te staan, zodat er tijdens het buffet een 
ruime keuze is. Het wordt vast weer genieten……… 

  

 



  Mandarijn       Kiwi        Appel 

EU-Schoolfruitprogramma  
Elke woensdag, donderdag en vrijdag zijn Gruitdagen. Op die dagen wordt in de ochtendpauze schoolfruit 
uitgedeeld aan de leerlingen. 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. 

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! 

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.     13-12:  Uiterlijke datum invullen “lijst kerstbuffet” 
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 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Sinterklaasfeest groep 1-2-3 
We hebben een super leuk en gezellig sinterklaasfeest gehad. De kinderen  
waren dolblij met de cadeautjes die piet aan ieder kind persoonlijk gaf.  
's Middags deden we een sinterklaasbingo, maakten we een fruitspiesje en  
luisterden we naar het verhaal 'Sint wil een puppy'. Nu even lekker genieten  
van een weekendje rust, zodat we maandag weer met veel plezier de  
kerstboom kunnen gaan versieren. 

 
 

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


Nieuws uit groep 4-5-6 
                                               
Sinterklaasfeest groep 4-5-6  
Om half 9 gingen we met de hele school naar buiten. Het was mistig buiten en Sinterklaas kon de weg niet 
vinden, dus we moesten zo hard mogelijk zingen, zodat Sinterklaas de weg kon vinden. Daar verscheen in 
de mist Ozosnel, maar Sinterklaas ontbrak. Dus we moesten nog harder zingen en daar kwam Sinterklaas 
uit de mist op de fiets in zijn badjas. Ook meester Hans was gisteren jarig, we hebben buiten met zijn allen 
gezongen voor zijn 65e verjaardag. Daarna zijn we naar binnen gegaan. Sinterklaas kwam even in de klas 
gedag zeggen tegen iedereen en heeft de surprises bekeken. Daarna was het surprise tijd. Iedereen had 
enorm zijn best gedaan op de surprises en gedichten en er waren weer leuke creaties bij. Iedereen was blij 
met zijn cadeau en gedicht. Na de ochtend pauze kwam Sinterklaas bij ons in de klas. Er waren een paar 
vragen voor Sinterklaas en de Pieten. Er was een heel leuk toneelstukje en de Sint heeft specerijen uit de 
tijd van de VOC geproefd, de Sint heeft zelfs een balletje hooggehouden, erg knap!  Groep 4,5 en 6 hebben 
een hele leuke dag gehad met leuke surprises en leuke cadeautjes. 

Foto’s van het Sinterklaasfeest in groep 4-5-6 vindt u op onderstaande link: 
https://myalbum.com/album/Cg6Gc82MD9XK 

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerk blok 4 
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 
Woensdag 11 dec: Aardrijkskundetoets + leren topoblad hoofdstuk 1 
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 midden-toetsen van cito. 

 Er is een nieuwe toets voor aardrijkskunde opgegeven: hoofdstuk 1 

 

https://myalbum.com/album/Cg6Gc82MD9XK


 
Kanjertraining 
Maandag hebben we les 3 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 de 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! 
 
Surprises 
Donderdag was de Sinterklaasviering. Wat een ontzettend mooie surprises en  
geweldig geschreven gedichten. Complimenten! We hebben een erg leuke en  
gezellige dag gehad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaarsjes aan 
Vanaf vrijdag 6 december brengen we de klas in kerstsferen. De kinderen mogen een kaarsenhouder of -
standaard meenemen om een waxinelichtje te kunnen branden. Zo starten we ochtenden tot aan de 
kerstvakantie in kaarslicht. Het is handig als zij zelf een voorraadje waxinelichtjes meenemen. 
 
Schoolschaatsen 
Vrijdagochtend 20 december gaan we met de kinderen van groep 4 t/m 8 schaatsen in Zierikzee. We 
schaatsen van 10.00-11.00 uur. De kinderen moeten meenemen: handschoenen en muts. Kinderen mogen 
een eigen helm en schaatsen meenemen, mits dit geen Noren zijn. Deze zijn niet toegestaan op het ijs. 
 

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. 

           

  


