Datum: 17 januari 2020, Nr. 20

18 januari - Bodil van Toor
23 januari - Teun den Hartog
Peuteropvang in de school
Zoals u weet, zijn we al geruime tijd met Kibeo in gesprek over het onderbrengen van de peuteropvang in
De Klimop. Een paar keer waren we dichtbij de realisatie hiervan, maar steeds kwam er weer iets tussen.
Gisteren vond opnieuw een overleg plaats met betrokkenen van Kibeo en Obase over de jongste ideeën
over een mogelijke vormgeving: opvang van 0 t/m 12-jarigen binnen De Klimop. Weer werd gesproken over
noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw en de kosten die dat met zich meebrengt. Uiteindelijk waren
alle betrokkenen het er over eens: “we gaan het doen!”
Uiteraard zijn we ontzettend blij met deze uitkomst van het overleg. Alles wordt
nu in gang gezet om in de komende zomervakantie de aanpassingen aan het gebouw te
realiseren, zodat bij de start van het nieuwe schooljaar alle kinderen van 0 t/m 12 jaar
terecht kunnen op De Klimop. Een verrijking van het aanbod voor ons dorp. We kunnen
niet wachten tot het zover is…….
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. De komende week worden onderstaande producten geleverd:

Watermeloen

mandarijn

Kiwi

Staking op 30 januari
Zoals vorige week al met u is gecommuniceerd, hebben de onderwijsbonden het onderwijsveld opgeroepen
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. De oproep betreft een staking
van twee dagen. Het team van De Klimop heeft besloten om gehoor te geven aan de stakingsoproep: op
donderdag 30 januari is de school gesloten. We realiseren ons terdege dat dat voor sommige
ouders/verzorgers best lastig kan zijn. Wij hopen dat u nog voldoende tijd heeft om zo nodig adequate
opvang voor uw kind(eren) te regelen. Om u duidelijk te maken waarom wij het nodig vinden om de actie
te ondersteunen, is bij deze Kletskop het ultimatum van de bonden aan premier Rutte toegevoegd.
Op vrijdag 31 januari zijn de leerlingen overigens ook vrij i.v.m. een al eerder geplande studiedag (zie
schoolgids).

Kindervoorstelling “de Muziekkoning”

Op zaterdag 25 januari speelt het Zeeuws orkest de kindervoorstelling
“de Muziekkoning” in de Nieuwe Kerk in Zierikzee: een mooi muzikaal verhaal.
De voorstelling begint om 15.00 uur en is voor kinderen gratis. Volwassenen
betalen €7,50. Kaarten kunnen besteld worden via www.zeeuwsorkest.nl.
Meer informatie vindt u via onderstaande link:
https://zeeuwsorkest.nl/kinderconcert-de-muziekkoning-25-januari-zierikzee
(zie flyer bij deze Kletskop)
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. 21-1: Ik leer leren (gr.8)
Di. 28-1: Ik leer leren (gr.8)
Do. 30-1: Stakingsdag (leerlingen vrij)
Vr. 31-1: Studiedag (leerlingen vrij)
Di. 4-2: Ik leer leren (gr.8)
Di. 18-2 en do. 20-2: Rapportgesprekken
Vr. 21-2: Rapport 1 mee naar huis
Vr. 21-2: Studiemiddag (leerlingen vrij)
Ma. 24-2 t/m vr. 28-2: Voorjaarsvakantie

Nieuws uit groep 1-2-3
Letterfeest!
We begonnen met ‘ik’ en het laatste woord dat we leerden was ‘geit’. Alle letters zijn nu aan bod geweest
en dat betekent.... letterfeest! Donderdag 23 januari vieren we het feestje. We zullen deze dag allerlei
activiteiten rondom letters doen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op deze dag hoeven de kinderen
voor de hele dag geen eten en drinken mee te nemen.
Volgende week gaan we verder om de klas gezellig te maken voor het feest.

Nieuws uit groep 4-5-6
Biologie presentaties
Donderdag 16 januari 2020: Hallo ouders van de kinderen van groep 5 en 6. Net als vorig jaar hebben de
kinderen van de groep van meester Tim een project over biologie gedaan. Drie van de vier groepen hebben
het over de ruimte, de 4e groep heeft het over de technologie. Donderdag 16 januari gaan 2 groepen
presenteren en vrijdag 17 januari gaan nog 2 andere groepen presenteren. Er zijn powerpoint presentaties
gemaakt en muurkranten, het doel van het project is ook goed leren samenwerken.
Groep 1: Gwen, Jan Justin, Yasmine en Lennart.
Groep 2: Ferre, Julius, Ruben en Jaimy
Groep 3: Juliette, Karolina, Anne en Ryan.
Groep 4: Leon, Xavy, Megallen en Julian.
De kinderen die niet aan de beurt zijn, mogen de cijfers aan de groep geven die aan de beurt is. Het cijfer is
voor het rapport. We geven met zijn allen cijfers en het gemiddelde cijfer geeft meester Tim. We hebben
zin in de presentaties.
Groetjes van Yasmine en Jan Justin

Cito toetsen
Komende week gaan we de Cito toetsen afnemen in groep 4/5/6. De leerlingen maken de toetsen van
rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen. De Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem helpen ons om
het onderwijsaanbod nóg beter af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. We hopen dat alle
leerlingen weer zichtbaar vooruit zijn gegaan.
Schaken
Evenals in voorgaande jaren is onze school uitgenodigd om deel te nemen aan het schaakkampioenschap
voor basisscholen in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het vindt ook dit jaar weer plaats in de Pontes
Scholengroep, locatie Pieter Zeeman aan de Haringvlietstraat te Zierikzee, en wel op woensdagmiddag 19
februari vanaf 13.30 uur tot circa 17.00 uur.
Elke partij duurt 10 minuten per speler. Schaakvereniging Zierikzee verzorgt een drankje en een hapje. De
volgende 4 teams doen mee namens De Klimop:
Team 1: Berend, Roeland, Noel, Manon.
Team 2: Ferre, Julius, Jaimy, Jan Justin, Xavy.
Team 3: Julian, Leon, Gwen, Juliette, Megallen, Lennart.
Team 4: Nina, Bastijn, Naud, Timothy, Vajèn.
Ik zoek nog ouders die de kinderen op woensdagmiddag
kunnen halen en brengen. We kijken uit naar een gezellige
schaakmiddag en hopen dat het een groot succes wordt.
Mocht u nog vragen hebben of iets willen weten,
dan kunt u terecht bij meester Tim.
Werkstuk
Inleverdatum werkstuk groep 5/6 is op maandag 17 februari 2020.

Nieuws uit groep 7-8
Cito
Afgelopen maandag zijn we gestart 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 zijn al op de helft! Ga zo door, jongens en meisjes.
Huiswerk blok 5
Woensdag 22 januari: Redactiesommen 16
Woensdag 29 januari: Redactiesommen 17
Maandag 3 februari: Woorden spelling week 1
Maandag 3 februari: Werkwoorden week 1
Dinsdag 4 februari: Woordenschat themawoorden week 1
Woensdag 5 februari: Redactiesommen 18
Vrijdag 7 februari: Woordenschat themawoorden week 1, 2
Maandag 10 februari: Woorden spelling week 1, 2
Maandag 10 februari: Werkwoorden week 2
Woensdag 12 februari: Redactiesommen 19
Vrijdag 14 februari: Woordenschat themawoorden week 1,2,3 = Taaltoets
(leer ook de instapkaarten van taal verkennen!)
Maandag 17 februari: Woorden spelling week 1,2,3 = dictee
Maandag 17 februari: Werkwoorden week 3 = werkwoordendictee
Woensdag 19 februari: Redactiesommen 20
Donderdag 20 februari: Zinnendictee (leren woorden en werkwoorden)
Maandag 2 maart: Start spreekbeurten
Woensdag 4 maart: Redactiesommen 21
Vrijdag 6 maart: Rekenhuiswerk groep 7
Maandag 9 maart: Rekentoets groep 7

Puzzels
Juf Ali heeft voor ons mooie grote puzzels meegenomen van 1000 stukjes. In groepjes zijn we aan het werk
om deze puzzel in elkaar te zetten. Dat bleek toch best wel ingewikkeld te zijn met zoveel stukjes. Want
waar ga je beginnen? We hebben in ieder geval heel veel plezier en we werken goed samen!

Ik leer leren
Afgelopen dinsdag 14 januari was de eerste les van de cursus 'Ik leer leren'
die aan groep 8 wordt aangeboden. De cursus wordt gegeven door juf
Lenneke de Graaf. 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 hebben de kinderen kwaliteiten, leervoorkeuren en de eigen manier van leren.

