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22 februari - Naud v.d. Linde
Juf Isabel ziek
Deze week is juf Isabel geveld door de griep. Een paar dagen heeft zij nog voor
de klas gestaan, maar vanaf woensdag moest ze zich toch gewonnen geven.
Gelukkig hebben we samen groep 7-8 draaiende gehouden: woensdag met de
inzet van juf Ali, donderdag met inval-juf Marina Geenen en vanochtend met
meester Hans. We hopen dat juf Isabel na de vakantie weer hersteld is.
Studiemiddag
Vanmiddag, vrijdagmiddag 21 februari, 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 vorige week 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 (uiterlijk maandag 2 maart).
Zo krijgen we beter zicht op het aantal te verwachten aanwezigen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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:
Kiwi
Appel
Meloen
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.

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 de vorige Kletskop.

Luizenpluis
Zoals na elke vakantie zal ook na de voorjaarsvakantie weer een controle op hoofdluis plaatsvinden. Dat gaat
gebeuren op vrijdag 6 maart a.s.

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
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
Do. 5-3: Rapportgesprekken gr.7-8 (restant)
Do. 12-3: Vergadering OR
Woe.18-3: Boomfeestdag gr.7-8
Ma. 30-3: Voorstelling “Oorlogsgeheimen” gr.7-8

Voorjaarsvakantie
Vandaag begint de voorjaarsvakantie om 12.00 uur. Wij wensen alle leerlingen een heel fijne week. Tijd voor
leuke dingen! We zien elkaar op maandag 2 maart om 8.30 uur weer terug op school; allemaal heerlijk uitgerust!

Nieuws uit groep 1-2-3
Circus
En het nieuwe thema is: het Circus.
- De gang is weer mooi versierd en er zijn weer mooie hoeken gemaakt. De kinderen vermaken zich prima, ze
verkopen kaartjes voor het circus of popcorn en ze kunnen oefenen/leren om jongleur te worden, of gewoon
lekker verkleden. Met het circus op de grond spelen, of met de magneten aan tafel spelen, kortom weer genoeg
te doen.
- In de klas kunnen ze op het krijtbord tekeningen maken over het circus of een kleurplaat kleuren.
- We werken er ook over, er hangen al mooie circus-tekeningen in de gang en we hebben nog verschillende
clowntjes gemaakt.
- We lazen verhaaltjes over Jip en Janneke die naar het circus zijn geweest en van Hopus het konijntje.

Kern 8
Groep 3 is in kern 8 begonnen….spannend. Daar hoorde een leuk ankerverhaal bij over ‘Een koninklijke maaltijd’.
Met rekenen hadden we deze week: splitsen, erbij/eraf en met geld een getal maken. Dat vinden ze best nog wel
lastig, dus nog veel oefenen!

Gymtas
De gymtassen zijn gisteren mee naar huis gegaan, zodat de kleren gewassen kunnen worden.
Graag maandag 2 maart weer terug op school.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

Nieuws uit groep 4-5-6
Werkstukken
De meeste leerlingen hebben keurig op tijd het werkstuk ingeleverd. De meester is de werkstukken nu aan het
lezen. De leerlingen krijgen binnenkort een beoordeling en een cijfer. De leerlingen hebben goed hun best
gedaan. Ik vind het erg leuk om deze werkstukken te lezen. Er zitten weer veel interessante, mooie en leerzame
werkstukken bij.
Spreekbeurten
In de klas hangt na de vakantie een lijst, waarop de leerlingen het onderwerp van hun spreekbeurt in kunnen
vullen en een datum kunnen kiezen. De spreekbeurten vinden in eerste instantie plaats op dinsdag- en
donderdagmiddag. In overleg is een andere dag natuurlijk ook mogelijk.
Aardrijkskunde toets
Afgelopen donderdag heeft groep 5/6 een toets Aardrijkskunde gemaakt van thema 2; ik ga deze zo snel mogelijk
nakijken.
Schoolschaakkampioenschap
Afgelopen woensdagmiddag 19 februari was het schaaktoernooi op de Pontes te Zierikzee. Het was een groot
succes, want OBS de Klimop heeft het heel erg goed gedaan. Er waren 7 speelrondes met 17 schaakteams van
heel Schouwen-Duiveland. Na 5 speelrondes stond schaakteam 1 uit groep 5/6 verrassend vierde. Helaas
verloren we de laatste twee schaakrondes, waardoor we nog keurig 8e zijn geworden. Het schaakteam uit groep 4
werd heel verrassend 11e van de 17 schaakteams, waarvan de meeste schakers uit groep 6, 7 en 8 komen.
Team 3 en 4 eindigden respectievelijk als 16e en 13e. Ik ben heel trots op de schaakteams, want naast het goede
presteren waren de schakers ook heel enthousiast en zeer sportief aan het schaken. We hebben met zijn allen
een hele leuke, gezellige en sportieve middag gehad. De ouders die hebben gereden allemaal heel erg bedankt!

Foto’s
van het “schaken” en “papier maken” vindt u via de volgende link: https://myalbum.com/album/N52FFygmXqfg
Gymtas
De gymtassen zijn gisteren mee naar huis gegaan, zodat de kleren gewassen kunnen worden.
Graag maandag 2 maart weer terug op school.

Iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toegewenst!!!
Nieuws uit groep 7-8
Rapportgesprekken
In verband met ziekte van juf Isabel heeft deze week slechts de helft van de rapportgesprekken doorgang kunnen
vinden. De gesprekken van donderdag zijn verplaatst naar donderdag 5 maart. De kinderen zijn allemaal goed
gegroeid en hebben mooie sprongen gemaakt. Bij groep 8 zijn ook de definitieve adviezen voor de middelbare
school afgegeven.
Willen alle kinderen van groep 8 zo snel mogelijk na de vakantie hun inschrijfformulier met kopie van paspoort/
identiteitskaart, de getekende adviesbrief en getekend onderwijskundig rapport mee naar school nemen?

Huiswerkoverzicht
Na de vakantie starten we met blok 6:
Dinsdag 3 maart:
Woensdag 4 maart:
Vrijdag 6 maart:
Vrijdag 6 maart:
Maandag 9 maart:
Maandag 9 maart:

Woensdag 11 maart:
Vrijdag 13 maart:
Maandag 16 maart:
Maandag 16 maart:

Vrijdag 20 maart:
Maandag 23 maart:
Maandag 23 maart:

Woensdag 25 maart:
Vrijdag 27 maart:
Dinsdag 31 maart:
Woensdag 1 april:

Rekenhuiswerk + rekentoets blok 1B (alleen groep 7)
Redactiesommen 21
Woordenschat woorden week 1
Toets Biologie Hoofdstuk 1
Spelling woorden week 1
Spelling werkwoorden week 1
Groep 7: t.t / v.t / voltooid deelwoord!
Groep 8: t.t / v.t / voltooid deelwoord / bijv gebr. volt dw
Redactiesommen 22
Woordenschat woorden week 1 + 2
Spelling woorden week 1 + 2
Spelling werkwoorden week 2
Groep 7: t.t / v.t / voltooid deelwoord!
Groep 8: t.t / v.t / voltooid deelwoord / bijv gebr. volt dw
Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3 = Taaltoets
Leer ook de instapkaarten van taal verkennen
Spelling woorden week 1 + 2 + 3 = dictee
Spelling werkwoorden week 3 = dictee
Groep 7: t.t / v.t / voltooid deelwoord!
Groep 8: t.t / v.t / voltooid deelwoord / bijv gebr. volt dw
Redactiesommen 23
Zinnendictee: leer woorden en werkwoorden week 1 + 2 + 3
Rekenhuiswerk + rekentoets blok 1B (alleen groep 7)
Redactiesommen 24

Spreekbeurten
Na de vakantie gaan we aan de slag met de spreekbeurten. De kinderen hebben
een stappenplan hoe de spreekbeurten kunnen worden voorbereid. Heel veel succes!
Gymtassen
De week gaan de gymtassen weer mee naar huis om te kunnen wassen. De gymtassen
moeten maandag 2 maart weer op school zijn. Wij gymmen op maandagmiddag.
Vakantie
Vrijdagmiddag hebben we voorjaarsvakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten en te genieten van een
weekje vrij. We hebben namelijk afgelopen weken hard gewerkt en veel geleerd. We kijken als groep terug op
leerzame en fijne weken met elkaar. Fijne vakantie allemaal!

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.

