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 Datum: 14 februari 2020, Nr. 24 

 

                             geen           
 
Rapportgesprekken 
Gisteren hebben de leerlingen het strookje meegekregen waarop vermeld staat wanneer u  
verwacht wordt voor een rapportgesprek over uw kind(eren). De meeste gesprekken worden  
op dinsdag 18/2 en donderdag 20/2 gehouden. We willen u vragen om de juiste tijd goed in  
de gaten te houden, zodat de avonden soepel kunnen verlopen. 
Voor een aantal leerlingen is er dubbele tijd gereserveerd, zodat het rapportgesprek kan  
worden gecombineerd met een HGPD-gesprek.  
Het rapport gaat op vrijdag 21/2 om 12.00 uur mee naar huis. 
 
Studiemiddag 
Op vrijdagmiddag 21 februari a.s. heeft het team een studiemiddag. De leerlingen zijn deze middag vrij. 
Voor hen begint de voorjaarsvakantie om 12.00 uur. 

Ouderavond over Kanjertraining 
Zoals al eerder aangekondigd, organiseren wij op dinsdagavond 3 maart een Ouderavond met als thema de 
Kanjertraining. De avond begint om 19.30 uur; inloop met koffie vanaf 19.00 uur. De eindtijd is plm. 21.00 uur. 
De avond wordt verzorgd door Marjolein Hillege van de Kanjertraining. Zij zal de aanwezigen kennis laten maken 
met de ideeën en doelen die onder de Kanjertraining liggen. Haar presentatie zal interactief zijn. Hoofddoel van 
de Kanjertraining is: leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te 
gaan.  Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in 
sociaal stressvolle omstandigheden. Tijdens de Ouderavond komen diverse praktijkvoorbeelden en oefenvormen  
voorbij. De avond kan ouders/verzorgers handvatten bieden voor de begeleiding van hun kind(eren). Het wordt 
een interessante avond. Wij rekenen dan ook op een grote opkomst. 
U heeft gisteren via uw kind een uitnodiging voor deze avond ontvangen. We willen u vriendelijk vragen om u 
middels het strookje aan de uitnodiging aan- of af te melden voor deze avond (liefst voor de voorjaarsvakantie). 
Zo krijgen we beter zicht op het aantal te verwachten aanwezigen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

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:  

                                                                                      

 
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. 
 

 

 

https://www.kanjertraining.nl/cursus-sociale-vaardigheden/
https://www.kanjertraining.nl/cursus-sociale-vaardigheden/


 

 

MR vergadering van 7 februari 
Vorige week vrijdag heeft de MR weer vergaderd. Er was één toehoorder aanwezig, dank voor de belangstelling.  
We bespraken onder andere de intrek van Kibeo onze school en de formatie voor het komende schooljaar. De 
volgende vergadering staat gepland op vrijdag 20 maart om 15.15 uur. 

 
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.   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  
Woe.18-3:    Boomfeestdag gr.7-8 
Ma.  30-3:     Voorstelling “Oorlogsgeheimen” gr.7-8 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema op safari 
Vandaag hebben we het thema safari afgesloten. Vanaf maandag beginnen we weer met  een nieuw thema: 

circus! Wat hebben de kinderen zich prima vermaakt in de safari-hoek, met de blokken en wilde dieren, de lego 
en playmobil. 
Ook hebben we veel gesprekjes gehad over het oerwoud, de dierentuin en de savanne en welke dieren daar 
wonen. De kinderen konden er al veel over vertellen. 
We hebben er ook over gewerkt en zo ontstonden mooie knutselwerkjes. Hebben jullie de mooie wilde dieren al 
zien hangen in de klas? En de papegaaien? 
Groep 2 mocht bij de zebra’s de strepen tellen en dan het juiste cijfer erbij  
schrijven, zo oefenen ze de cijferkennis.  
Groep 1 ging dieren tellen en dan precies hetzelfde aantal stippen zetten in  
het hokje. Was best een beetje lastig, maar met hulp lukte het best. 
Groep 3 is deze week voornamelijk bezig geweest met de sch en de ng.  
Ze oefenen veel en zo leren ze het snel. Bij het rekenen kregen ze deze week  
verhaaltjessommen, + en – en klokkijken (hele uren) en dat konden ze al best goed.  

Vanaf volgende week gaan we dus werken aan het thema circus; al snel zal de klas weer gezellig worden met 
allerlei werkjes rondom dit thema. 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
          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/


Aardrijkskunde toets thema 2 
Volgende week donderdag 20 februari heeft groep 5 en 6 een toets  
aardrijskunde inclusief Topo Noord- Brabant en Limburg. De Topo  
hebben de leerlingen deze week al geleerd, zodat het goed te doen is.  
Het thema is werk en energie. Er zijn veel verschillende beroepen,  
toch zijn er ook dingen hetzelfde. Wij ontdekken de wereld van de  
beroepen. Beroepen zijn in te delen in drie groepen namelijk: 
groep 1 = natuur, groep 2 = industrie, groep 3 = diensten.  

 
 
Schaken 
Komt u woensdag ook onze schakers aanmoedigen? De locatie is Pieter Zeeman aan de Haringvlietstraat te 
Zierikzee, en wel op woensdagmiddag 19 februari vanaf 13.30 uur tot circa 16.30/17.00 u.  
 
De schakers mogen aanstaande woensdag om 12.15 uur op school overblijven, zodat we gezellig met zijn allen 
kunnen eten en vervolgens rijden we om 13.00 uur naar Zierikzee.   
 
Elke partij duurt 10 minuten per speler. Schaakvereniging Zierikzee verzorgt een drankje en een hapje. Je mag zelf 
ook eten en drinken meenemen want het is een lange middag.  
 

De volgende 4 teams doen mee:  
Team 1: Berend, Roeland, Noél, Manon.  
Team 2: Ferre, Julius, Jaimy, Jan Justin, Xavy.  
Team 3: Julian, Leon, Gwen, Juliette, Megallen, Lennart.  
Team 4: Nina, Bastijn, Naud, Tim, Vajèn.  

 
Ik zoek nog een paar ouders die de schakers 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.  
 

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerk blok 5 
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 
 
Voortgangsgesprekken 
Volgende week dinsdag en donderdag staan de voortgangsgesprekken gepland. Uw zoon en/of dochter(s) zijn 
welkom om mee te gaan naar het gesprek. Het gaat immers om zijn of haar voortgang.  
Groep 8 heeft naast het rapport ook het adviesgesprek en worden sowieso bij het gesprek verwacht. Uiteraard 
kunnen we er ook voor kiezen een gedeelte met en een gedeelte zonder uw kind(eren). 
Ik hoop u graag volgende week te zien!  
 
Cursus Ik leer leren 
Dinsdagmiddag was alweer de laatste les van de cursus Ik leer leren. De kinderen uit groep 8 hebben veel 
opgestoken en geleerd. Dit gaan ze goed kunnen gebruiken op de middelbare school. 
We willen juf Lenneke de Graaf van kinder- en jeugdcoaching JIJ bedanken voor de leerzame lessen.  
Bezoek ook eens haar website: www.jij-kinderenjeugdcoaching.nl   

 
 

 

 

http://www.jij-kinderenjeugdcoaching.nl/


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. 

 


