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Ontwikkelingen De Klimop – Kibeo 
Nu duidelijk is geworden dat Kibeo daadwerkelijk bij De Klimop gaat intrekken, heeft het team deze week 
gesproken met Erik van Uffelen (architect) over de diverse mogelijkheden om het gebouw en de 
buitenspeelgelegenheid geschikt te maken voor 0 t/m 12-jarigen. Daarbij zijn twee opties besproken. Optie 1 
betreft aanpassing van het lokaal aan de voorzijde voor kinderopvang, optie 2 betreft aanpassing van het huidige 
onderbouwlokaal voor kinderopvang. Consequentie van optie 2 zou zijn, dat de onderbouw verplaatst wordt naar 
het lokaal aan de voorzijde. Uiteraard met de nodige aanpassingen om het lokaal geschikt te maken voor kleuters. 
Diverse wensen en ideeën gingen over tafel. Het was een heel open gesprek. Uitgangspunt is steeds dat er een 
win-win situatie moet ontstaan: De Klimop moet goede onderwijs- en speelruimten houden en Kibeo moet 
kunnen beschikken over een geschikte binnen- en buitenruimte voor haar doelgroep. Op basis van de 
uitgewisselde ideeën wordt op korte termijn besloten voor welke variant we kiezen. De vergunningaanvraag kan 
dan ingediend worden, zodat een en ander deze zomer gestalte kan krijgen. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
zitten De Klimop en Kibeo dan eindelijk onder één dak. 

Rapportgesprekken 
Deze week hebben de leerlingen een uitnodiging meegekregen voor de rapportgesprekken  
die op dinsdag 18/2 en donderdag 20/2 gehouden zullen worden. We willen u vragen om  
het ingevulde strookje onderaan de uitnodiging uiterlijk woensdag 12 februari op school in  
te leveren. U krijgt daarna te horen op welke dag en tijd u verwacht wordt voor een gesprek. 
Het rapport gaat op vrijdag 21/2 mee naar huis. 
 
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. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over vanuit het 
bestuurskantoor. 
 
EU-Schoolfruitprograma  
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:  

                                                                                      

 
Volgende week wordt pastinaak geleverd. Pastinaak is een langwerpige, roomwitte wortel, en is familie van de 
winterwortel. De smaak is zoet, aromatisch en anijsachtig. Deze groente kan voor kinderen nieuw zijn, een echte 
proef-uitdaging! 

 

 

 



 

 

Een boek cadeau…….. 
                                        De kinderen van groep 7-8 hebben vandaag in het kader van de actie “Geef een boek  
                                        cadeau” een prachtig leesboek gekregen. Het gaat om het boek “Koning van Katoren” van 
                                        Jan Terlouw. Dit initiatief bestaat al enige jaren. Via de boekhandel konden de boeken voor  
                                        slechts €2,00 per stuk worden gekocht. Van die mogelijkheid heeft onze school dankbaar  
                                        gebruik gemaakt. 
                                        Later in het schooljaar gaat juf Isabel dit boek gebruiken voor een project. Alle leerlingen  
                                        van groep 7-8 moeten dan het boek weer mee naar school brengen. Zij krijgen nog te horen  
                                        wanneer dat zal zijn.  
                                        Natuurlijk mag het boek wel vast gelezen worden! Graag zelfs, want lezen is leuk! 

 
Sportkidsdagen 
In de voorjaarsvakantie, op 27 en 28 februari, zijn er weer Sportkidsdagen in Zierikzee! Leuke activiteiten voor wie 
geïnteresseerd is. Voor de flyer zie de bijlage 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.   11-2:      Ik leer leren (gr.8) 
Di.   18-2 en do. 20-2:   Rapportgesprekken 
Woe.19-2:    Schaaktoernooi in Zierikzee 
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 

Werkjesmap 
Vandaag krijgen de kinderen de werkjesmap mee van de thema’s waar we in januari aan gewerkt hebben: 
nieuwjaar, verhalen in je buik en het letterfeest. 

We zijn al weer twee weken bezig met het thema ‘Op Safari’. We hebben allerlei knutselwerkjes gemaakt (heeft u 
ze al gezien?), liedjes gezongen en verhalen gelezen. Volgende week is al weer de laatste week dat we aan dit 
thema werken. 

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Rapportgesprekken 
Gisteren zijn de rapportbriefjes uitgedeeld in groep 4/5/6. Wilt u het ingevulde briefje uiterlijk woensdag 12 
februari weer bij mij inleveren?  

 
Leskist papier maken 
Met behulp van het materiaal in de leskist kunnen de leerlingen van oude kranten  
hun eigen kringlooppapier maken. Volgende week vrijdag 14 februari gaan we er  
mee werken. Wie heeft er voor ons staafmixers waarmee we de kranten tot pulp  
kunnen mixen?  
Daarnaast zoek ik nog 2 wasrekken waar de papieren aan kunnen hangen.  

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

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


Schaken 
Evenals in voorgaande jaren is onze school uitgenodigd om deel te nemen aan het schaakkampioenschap voor 
basisscholen gemeente Schouwen-Duiveland. Het vindt ook dit jaar weer plaats in “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:  
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, Tim, Vajèn.  
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.  
 
Ik zoek nog ouders die de kinderen op woensdagmiddag kunnen halen en brengen.  

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerk blok 5 
Maandag 10 februari: Woorden spelling week 1, 2 
Maandag 10 februari: Werkwoorden week 2 
Dinsdag 11 februari: Topografietoets groep 6 hoofdstuk 3 
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 
Dinsdag 18 februari: Engelse toets hoofdstuk 2: leren NL-EN, EN-NL  
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 
 
Er is een nieuwe toets opgegeven voor Engels en topografie. 
 
Complimentenbal 
Deze week zijn we begonnen met de complimentenbal. De leerlingen krijgen de opdracht minimaal één 
compliment te geven aan hun klasgenoten. Maar degene die de complimentenbal heeft, krijgt de taak om 
iedereen in de klas één compliment te geven. We proberen op deze manier iets aardigs te zeggen, zoals we 
leerden in les 5 van de Kanjertraining. Aan het einde van de dag proberen we te raden wie de complimentenbal in 
de la had.  
 
Toneelvoorstelling Oorlogsgeheimen 
‘Het Zuid-Limburgse dorpje waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers.  
Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel spannend. Maar langzaam 
maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste dingen.  
De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de Engelse piloot  
die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen (zoals hun eigen meester) en wie in het  
verzet zitten. Maar op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een groot en  
gevaarlijk geheim heeft.’ 
 
Op maandag 30 maart gaan de kinderen van groep 7/8 naar de toneelvoorstelling  
“Oorlogsheimen” naar het boek van Jacques Vriens. Deze voorstelling wordt gegeven  
in Tholen. We gaan, wanneer alles goed gaat, met de Cultuurbus.  
We zijn deze week gestart met het samen lezen uit het boek, zodat we daarna ook de  
film nog kunnen kijken.   

 



 
Werkstukken 
Deze week zijn alle werkstukken nagekeken. Ik heb met veel bewondering alle verslagen gelezen. Erg knap 
gedaan! De tips en tops zijn met de leerlingen besproken voor een volgend werkstuk. Ik kijk uit naar de 
spreekbeurten die naar aanleiding van het werkstuk worden gegeven.  
 

 

 

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. 

 


