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17 januari - Ferre v.d. Helm

Beste wensen
De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er al weer bijna op. Het team van De Klimop wenst u allen het
allerbeste voor 2020. Laten we er met elkaar weer een heel mooi jaar van maken.
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
Voor de kerstvakantie 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.
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.

Snack tomaatjes

Waspeen

Appel

Juf Riet
In de kerstvakantie heeft juf Riet een knieoperatie ondergaan. Zij is momenteel aan het revalideren en is
daardoor de komende periode niet beschikbaar om de muzieklessen op school te verzorgen. Wij wensen juf
Riet een voorspoedig herstel toe.

Monitor de Bibliotheek op school
In het komende schooljaar 2020-2021 gaan we doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de
taalontwikkeling en informatievaardigheden van de leerlingen te stimuleren. Om samen met de bibliotheek
goede haalbare doelen te kunnen formuleren en een adequate werkwijze op te zetten, wordt eerst een
stand van zaken opgemaakt: een nulmeting (Monitor dBos).
In de Monitor wordt informatie verzameld over:
- leen- en leesgedrag van leerlingen,
- de leesmotivatie van leerlingen,
- de informatievaardigheden van leerlingen,
- het leesbevorderend gedrag van leerkrachten,
- onderwijs in informatievaardigheden.
Om de benodigde informatie te verzamelen worden door leerlingen (vanaf gr.5) en leerkrachten digitale
vragenlijsten ingevuld. De bibliotheek verzamelt en analyseert de gegevens en genereert een rapportage
met de belangrijkste uitkomsten. Op basis daarvan gaan we in het nieuwe schooljaar aan de slag. Een
leesconsulent zal het hele proces begeleiden. De Monitor zal op vrijdag 17 januari a.s. plaatsvinden op
school.
Opnieuw acties in onderwijsland
Zoals u wellicht via verschillende media heeft vernomen, zijn de onderwijsbonden voornemens om op 30
en 31 januari a.s. opnieuw actie te gaan voeren om het kabinet te bewegen met structurele maatregelen te
komen om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Zij hebben het onderwijsveld opgeroepen om op
bovengenoemde dagen te staken.
Het team van De Klimop overweegt om gehoor te geven aan de stakingsoproep, maar heeft daarover nog
geen besluit genomen. Op 31 januari zijn de leerlingen overigens al vrij i.v.m. een geplande studiedag.
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. 14-1:
Vr. 17-1:
Di. 21-1:
Di. 28-1:
Do. 30-1:
Vr. 31-1:

Ik leer leren (gr.8)
Monitor Bibliotheek in school
Ik leer leren (gr.8)
Ik leer leren (gr.8)
Evt. stakingsdag
Studiedag (leerlingen vrij)

Nieuws uit groep 1-2-3
We zijn deze week weer fijn gestart in de groep. Iedereen heeft er weer zin in. In de volgende Kletskop
volgt weer een bijdrage van gr.1-2-3.

Nieuws uit groep 4-5-6
De eerste schoolweek
De eerste schoolweek in het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. De komende weken gaan we weer verder
met hard werken en komen de Cito-toetsen en rapporten eraan.
N.a.v. de cursus de move wil ik hierbij de ouders bedanken die een reactie hebben gegeven op onze vraag
voor onze cursus: heel fijn!
Werkstuk
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben nog een paar weken om het werkstuk in te leveren. We hebben
afgesproken om het werkstuk op maandag 17 februari in te leveren, eerder mag natuurlijk ook. De
leerlingen maken het werkstuk thuis, maar het mag natuurlijk ook op school. Als er moeilijkheden zijn,
kunnen de leerlingen altijd hulp aan de meester vragen. Na de werkstukken gaan we beginnen met de
spreekbeurten in groep 4/5/6.

Typeskills for kids
In samenwerking met school leren kinderen blind typen met tien vingers. Onmisbaar in het huidige
onderwijs van digitaal communiceren met chatten en e-learning. Op school wordt de methode aangeleerd,
thuis kunnen de leerlingen verder oefenen om hun typdiploma te halen.
De leerlingen mogen een toetsenbord meenemen naar huis, zodat ze op
een geschikt toetsenbord goed kunnen oefenen.
Schaken
In de maand februari vindt het schoolschaakkampioenschap plaats in de
Pontes Pieter Zeeman te Zierikzee. Evenals in voorgaande schooljaren nemen
wij weer deel aan het schoolschaakkampioenschap voor basisscholen op
Schouwen-Duiveland.

Foto’s van Kerst en het schaatsen kunt u vinden via de link: https://myalbum.com/album/KzPYuuPvFcmT

Nieuws uit groep 7-8
De beste wensen
Groep 7-8 wenst iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! Dat al onze wensen mogen
uitkomen in het jaar 2020!
Cito
Vanaf volgende week maandag starten we in groep 7-8 met de middentoetsen van Cito.
We nemen verschillende onderdelen af: rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook zal
het technisch lezen en het tempo rekenen worden getoetst.
We hakken de toetsen in een aantal stukjes, zodat het overzicht kunnen houden en we ons beter kunnen
concentreren op een kleiner gedeelte.
We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, dus gaat helemaal goed komen.
Heel veel succes, allemaal!
Werkstukken
Vandaag zijn de werkstukken ingeleverd. De juf zal ze zo snel mogelijk nakijken.
Wel is er al een blad meegegeven, waarop het stappenplan staat om de spreekbeurt voor te bereiden.
De spreekbeurten gaan over het werkstuk wat zojuist is ingeleverd. De spreekbeurten starten na de
voorjaarsvakantie.
Ik leer leren
Aanstaande dinsdag 14 januari zal de eerste les van de cursus 'Ik leer leren'
aan groep 8 worden gegeven. De cursus wordt door juf Lenneke de Graaf
gegeven. De cursus zal 5 weken duren.
Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:
 Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
 Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
 Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
 Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
 Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen
 Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
 Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
 en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen
In de eerste les leren de kinderen kwaliteiten, leervoorkeuren en de eigen manier van leren.

