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21 december    -    Fenna Verwest 
 22 december    -    Noél Verwest 
 31 december    -    Gwen van Vliet 
   2 januari          -    Simon Kappetijn 
  2 januari          -    Mia van Weele 
  6 januari          -    Dagmar Hoogerheide 

 

Kerstviering 
Ook dit jaar bestond de kerstviering uit twee gedeeltes. We begonnen op school met een gezamenlijk 
kerstetentje. Wat was het weer gezellig: kaarsjes aan in de klassen, kerstmuziek door heel de school! Door 
de leerlingen waren heerlijke gerechtjes meegebracht, waarvan samen lekker gegeten is. We kregen ook 
weer hulp van leden van de ouderraad, die er voor zorgden dat iedereen voorzien werd van drinken. Ook 
zorgden zij na afloop voor de afwas……. Geweldig, hartelijk daarvoor! 
Na het eten gingen we in een lange stoet naar de kerk, waar Crescendo al op ons zat te wachten. Samen 
met de muzikanten werd een mooie kerstviering verzorgd voor ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden. Alle groepen traden op voor de aanwezigen, er werd samen gezongen en natuurlijk werd 
er een kerstverhaal verteld door Marjan Sijrier, onze godsdienstjuf. Het was ook dit jaar weer een heel fijne 
kerstviering. 

Snuffelstages 
De afgelopen week liepen bij ons op school enkele leerlingen van Pontes Pieter Zeeman stage. Het betrof 
een stage in het kader van beroepenoriëntatie. Laurens Langenberg, Bente v.d. Valk en Olivia Nijsse 
mochten heel even meekijken in de keuken van het onderwijs. Wij hebben hen met veel plezier de 
mogelijkheid gegeven om hun stage bij ons te doen. Wie weet, zijn zij geïnspireerd geraakt om op termijn in 
onze mooie sector aan de slag te gaan…….. 

Schoolschaatsen 
Vanochtend gingen de groepen 4 t/m 8 schaatsen op de ijsbaan op het Havenplein in Zierikzee. Een leuke 
activiteit op de laatste ochtend voor de kerstvakantie. Het was jammer dat het een beetje regende, 
waardoor de baan nogal nat en glad was. Het plezier was er echter niet minder om. Omdat veel kinderen 
na een goed half uur schaatsen behoorlijk nat waren geworden, zijn we wat eerder naar school 
teruggekeerd. We willen graag alle ouders die onze leerlingen naar Zierikzee en terug hebben vervoerd 
hartelijk danken voor hun hulp. Top! 

 

 

 

 

 

  



 

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 
Vorige week 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  
Ma. 23-12  t/m  vr. 3-1 :  Kerstvakantie 
Ma.   6-1:    Eerste lesdag in 2020 begint om 8.30 uur 
Di.   14-1:    Ik leer leren (gr.8) 
Di.   21-1:    Ik leer leren (gr.8) 
Di.   28-1:    Ik leer leren (gr.8) 
Vr.   31-1:    Studiedag (leerlingen vrij)   

 
Vakantie 
Vandaag begint voor de leerlingen om 12.00 uur de kerstvakantie. Even een paar weken  
bijkomen van de drukke december-activiteiten. Op maandag 6 januari zien we elkaar  
weer volledig uitgerust terug. Wij wensen u allen heel fijne Kerstdagen en een mooie  
jaarwisseling toe. 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Kerstfeest groep 123 

Lekkere hapjes, lichtjes, liedjes, mooie kleren, glitters en gezelligheid. Het was een heel leuk kerstfeest in 
de klas met heerlijk eten en daarna in de kerk. We hopen dat u net als wij zo genoten heeft van de 
optredens in de kerk.  

Iedereen bedankt voor de lekkere hapjes en de hulp voor en/of na het kerstfeest.  
Fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar! 

 

 

 

   

 
Gymtas 
Net als de werkjes gaan vandaag de gymtassen mee om de kleding weer een keer te wassen. Heel graag 
maandag na de vakantie weer terug aan de kapstok! 

 

      

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


Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Decembermaand….. 
In de drukke maand december hebben we veel leuke dingen gedaan. Gisteren hebben we een fantastisch 
Kerstdiner op school gehad met allerlei heerlijke verschillende gerechten. We hadden het volgende op 
tafel: hotdogs met saus, popcorn zoet en zout, radjaballen, wraps, fruitspiesjes, worst, bladerdeeghapjes, 
worstenbroodjes, bitterballen, dumplings, mini pizzaatjes, cocktailworstjes met komkommer, kerstboompje 
van kaas en worst, roomsoesjes, kerstcakes, salade, kipwings, mini tompoes, ham met meloen, kersttaart, 
gehaktballen, kerstkoekjes.  

Vandaag hebben we de klas opgeruimd en van 10.00 uur tot 11.00 uur gezellig geschaatst op de ijsbaan in 
Zierikzee. Alle ouders bedankt voor het rijden naar de schaatsbaan.  

Foto’s van het kerstfeest en het schaatsen kunt u hier vinden:  
https://myalbum.com/album/KzPYuuPvFcmT 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!!!  
Fijne vakantie allemaal! 

Groeten van meester Tim en meester Mike 

 
Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerk blok 4  
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. 
 
Geluk voor kinderen 
Afgelopen weken hebben we uit het boek ‘Geluk voor kinderen’ gelezen. Een prachtig voorleesboek met 
tien verhalen over bijzondere vogels. Het boek is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten uit de 
positieve psychologie. Het boek geeft de tien sleutels van geluk. 

1. Doelen = richting geven, doelen stellen en die stap voor stap realiseren.  
Gelukkige mensen dromen van fijne dingen die ze nog gaan doen. Ze geloven dat het goed zal 
aflopen.  

2. Relaties = jezelf verbinden met andere mensen  
Wie samenspeelt en samenwerkt is gelukkiger en leeft veel langer. 

3. Openheid en zingeving = openstaan en op zoek gaan naar het grotere geheel 
Nieuwsgierig zijn en er vanuit gaan dat er altijd wel een uitweg/ oplossing is.  

4. Opmerken en waarderen = de wereld om ons heen zien en appreciëren 
Kijken, dromen en stilstaan. Waar ben je dankbaar voor? 

 

https://myalbum.com/album/KzPYuuPvFcmT


 

5. Mezelf zijn = jezelf aanvaarden en je goed in je vel voelen 
We hebben allemaal iets waar we heel blij om mogen zijn.  

6. Geven = delen en iets doen voor andere mensen 
Je wordt er gelukkiger van als je iemand iets kunt geven: hulp, aandacht, een idee 
Je wordt er gelukkiger van als je iets van wat jezelf hebt, kunt delen.  

7. Emoties = je gevoelens uiten en een positieve houdingen aannemen. 
Het is fijn om met iemand te kunt praten over wat je dwars zit. 
Wie vrolijk is, heeft meer vrienden en een fijner leven. Blije en vrolijke mensen leven langer. 

8. Lichaam gezond = goed voor je lichaam zorgen, bewegen en gezond eten. 
Lekker rennen, klimmen en springen, samen buiten spelen. Dat maakt je gezond en gelukkig. 

9. Uitproberen = nieuwsgierig en leergierig blijven, groeien en bijleren 
Samen nieuwe dingen doen en leren maakt ons sterk en blij.  

10. Kracht = moedig zijn en veerkracht ontwikkelen 
Wie snel opgeeft, is niet zo gelukkig. Daarom: volhouden, doorzetten, je niet uit het veld laten 
slaan, positief denken.  
 

Gymtassen 
De gymtassen worden mee naar huis genomen om te wassen. Maandag na de vakantie worden de 
gymtassen weer op school verwacht. 
 
Kerstvakantie 
Vrijdagmiddag hebben we kerstvakantie. Een welverdiende vakantie  
om uit te rusten en te genieten van twee weken vrij. We hebben  
namelijk afgelopen weken hard gewerkt en veel geleerd. We kijken  
als groep terug op leerzame en fijne weken met elkaar.  
 
 
Groep 7-8 wenst iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020! 
Fijne vakantie allemaal!  
 

 

 

 

 
 

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. 


