
                             Cantaloupe meloen      mango       Appel 

 Datum: 24 januari 2020, Nr. 21 

 

                           geen 
           

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:  

                                                                                

Staking op 30 januari 
Zoals eerder 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 op 1 dag 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 de vorige 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 voor het 
team. (zie schoolgids). 
 
Studiedag 
Op vrijdag 31 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. De leerkrachten ronden op 
deze dag de opleiding “The Move” af. Tijdens deze opleiding zijn met name de coachingsvaardigheden van 
de leerkrachten vergroot. Daar gaan we zeker profijt van hebben op school.  
 
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 

 

http://www.zeeuwsorkest.nl/
https://zeeuwsorkest.nl/kinderconcert-de-muziekkoning-25-januari-zierikzee


 

 
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.   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       
Di.    3-3:     Ouderavond Kanjertraining  

 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

Letterfeest 
Het letterfeest van gisteren was super leuk. Voorlezen, letterbingo,  
letterballonnen, lettereten en nog meer. Wat boffen dat we met de  
hele klas feest mochten vieren, omdat groep 3 alle letters geleerd heeft!  
Groep 3 kreeg aan het einde van de dag nog een echt letterdiploma  
mee naar huis.  

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Leskist papier maken 
Ondanks de sterk toegenomen digitale communicatie, wordt nog steeds veel papier gebruikt. Waar wordt 
dat van gemaakt en hoe? Met behulp van het materiaal in de leskist kunnen de leerlingen van oude kranten 
hun eigen kringlooppapier maken. Volgende week krijgen we de leskist in de klas en gaan we er mee 
werken. Wie heeft er voor ons een staafmixer, waarmee we de kranten tot pulp kunnen mixen?  

Werkstuk 

Inleverdatum werkstuk groep 5/6 is op maandag 17 februari 2020.   

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.  
 
 

 

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


Nieuws uit groep 7-8 

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 
Dinsdag 3 maart: Rekenhuiswerk groep 7 
Dinsdag 3 maart: Rekentoets groep 7  
Woensdag 4 maart: Redactiesommen 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder……….. 
 
“Het talent van Schouwen-Duiveland” 
Voor de zesde keer organiseert de Rotery Club Schouwen-Duiveland de  
zoektocht naar “Het talent van Schouwen-Duiveland” onder de jeugd van  
groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en groep 1, 2 en 3 van het  
voortgezet onderwijs. 
Het podium van FiZi bruist op zaterdag 14 maart (voorronde) en 21 maart a.s.  
weer van het talent. 
Op school is een infofolder verkrijgbaar, waarop meer informatie te lezen is.  
Belangstelling?  Aanmelden voor de voorronde kan tot 1 maart 2020. 

 

 


