Datum: 13 december 2019, Nr. 17

15 december - Nina Timmermans
16 december - Amber den Boer
Kerstcrea
Op dinsdagmiddag 17 december gaan we gezellig knutselen met elkaar. In de hele school zal dan een
gezellige kerstsfeer heersen. We stellen voor die middag groepjes samen met kinderen uit verschillende
leerjaren. Het wordt vast een heel leuke middag!
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. De kinderen zijn vanaf 16.45 uur welkom op school.
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 vanaf 18.30 uur een
kerstprogramma voor alle aanwezigen. Rond 20.00 uur is de kerstviering afgelopen.
We mogen gratis gebruik maken van de kerk. Wel is er een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te
doneren bij in-/uitgang van de kerk. De kachel in de kerk moet immers ook branden…….
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. Vorige week hebben alle kinderen
daarover een brief mee naar huis gekregen. We vroegen daarin 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.
Het is heel fijn om te zien dat er heel goed gereageerd is op die oproep. Er prijken inmiddels allerlei
heerlijke gerechtjes op de lijsten. Het wordt vast weer genieten………
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.

Meloen

Appel

Waspeen

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. Maandag a.s. is al weer de laatste keer dat
deze mooie activiteit plaatsvindt. Een mooie gelegenheid om nog één keer met zijn
allen lekker te bewegen!
Stage beroepenoriëntatie
Van maandag 16 t/m donderdag 19 december zal Laurens Langenberg bij ons op school een korte stage
doen in het kader van de beroepenoriëntatie. Laurens zit in Havo 4 op Pontes Pieter Zeeman.
Wij wensen Laurens een leuke en leerzame tijd op De Klimop.
Ouderavond Kanjertraining
We zijn op De Klimop nu een paar jaar bezig met Kanjerlessen. De meeste leerkrachten hebben de scholing
van de Kanjertraining afgerond. Tijdens de Kanjerlessen in de klas gaat het steeds over interactie met
elkaar. Diverse onderwerpen komen langs: hoe ga je respectvol met elkaar om?; hoe los je een
meningsverschil op?; hoe blijf je uit een conflict?; hoe kom je op een goede manier voor jezelf op?; enz.
Om de ouders/verzorgers de gelegenheid te geven ook kennis te maken met de Kanjermethodiek,
organiseren we op dinsdag 3 maart 2020 een Ouderavond hierover. Marjolein Hillege van de Kanjertraining
komt die avond een presentatie geven. Noteer de datum maar vast in uw agenda.
Procedure verlofaanvraag
Gisteren hebben de ouders/verzorgers via de mail informatie ontvangen m.b.t. het aanvragen van verlof
buiten de reguliere schoolvakanties. Het is handig om deze info goed te bewaren voor het geval u in de
toekomst een aanvraag wilt indienen. U kunt dan zelf vooraf nog eens de wettelijke beleidsregels er op na
lezen.
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
Ma. 6-1: Eerste lesdag in 2020 begint om 8.30 uur

Nieuws uit groep 1-2-3
Kerstcrea
Dinsdagmiddag hebben we creamiddag. Als er ouders zijn die het leuk vinden om te helpen, graag!
We beginnen om 13.00 uur.
Tas mee
Vrijdag gaan er verschillende werkjesmappen mee naar huis en andere spullen.
Zou iedereen een grote tas (voorzien van naam) mee willen nemen?
Kerst in de klas
Maandag hebben we met elkaar de kerstboom versierd. Dat was heel gezellig.
We hebben allerlei kerst-knutsels gemaakt. In de kerstwinkel hebben we de
rekenles gedaan: wat koop je, hoeveel moet je betalen en welke munten heb
je nodig?
Verder hebben we kerstkaartjes gemaakt in de kaartenfabriek en lekker in het
kersthuis gespeeld.
Heeft u de leuke kerstwerkjes ook al zien hangen?
Brief ‘The Move’
Wilt u er nog aan denken de brief van de leerkrachten met de vragenlijst van ‘The Move’ in te leveren?
Wie dat al gedaan heeft, heel erg bedankt!
Kerstdiner invullen
Nog niet iedereen heeft opgeschreven wat voor hapje er gemaakt wordt voor het kerstdiner. Zou u dit nog
willen doen? Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 4-5-6
Toets geschiedenis
Woensdag 18 december heeft groep 5 en 6 een toets over thema 2 van geschiedenis.
Nederlandse kooplieden haalden tabak, katoen, suikerriet, zilver en goud uit Amerika. Daarvoor richtten de
kooplieden een handelsvereniging op: de West-Indische Compagnie. Maar de WIC werd pas echt bekend
door de handel in slaven. Honderden jaren lang vond iedereen slavernij heel gewoon………
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.
OPROEP: Welke ouders zouden met ons mee willen gaan? U kunt zich opgeven bij juf Isabel of meester Tim
met daarbij het aantal kinderen dat in de auto kan meerijden.
We vertrekken om 9.30 uur en zijn om plm. 11.30 uur terug op school.
Foto’s
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 16 dec:

Woensdag 18 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
maken: redactiesommen blad 13

Donderdag 19 dec:
Dinsdag 7 jan:

Woensdag 8 jan:
Woensdag 8 jan:
Donderdag 9 jan:

Vrijdag 10 jan:
Vrijdag 10 jan:
Maandag 13 jan:

Werkstuk stap 4-5-6 klaar
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
maken: redactiesommen blad 14
leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les
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
leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets
leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets
Inleveren werkstuk
maken: rekenhuiswerk = Rekentoets

Vanaf maandag 13 januari start groep 7/8 met de midden-toetsen van cito.
Kaarsjes aan
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.
OPROEP: Welke ouders zouden met ons mee willen gaan? U kunt zich opgeven bij juf Isabel of meester Tim
met daarbij het aantal kinderen dat in de auto kan meerijden.
We vertrekken om 9.30 uur en zijn om plm. 11.30 uur terug op school.

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.

