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       8 maart   -   Jaimy v.d. Linde           
 
Ouderavond over Kanjertraining 
Afgelopen dinsdagavond 3 maart was er een Ouderavond met als thema de Kanjertraining.  
De 20 aanwezigen kregen een prima presentatie voorgeschoteld. Marjolein Hillege van de  
Kanjertraining liet de aanwezigen op een boeiende wijze kennis maken met de ideeën en  
doelen die onder de Kanjertraining liggen. Haar presentatie, die afgewisseld werd met leuke  
doe-activiteiten, hield de aanwezige ouders en leerkrachten tot het eind betrokken.  
De reacties achteraf waren dan ook zeer positief. Complimenten aan het adres van Marjolein! 

Info Coronavirus 
Zondag 1 maart jl. heeft u allemaal via de mail een brief ontvangen met informatie m.b.t. het Coronavirus. Hierin 
staan de voorzorgsmaatregelen beschreven die wij op school hanteren om het risico op besmetting zo klein 
mogelijk te houden. In de brief wordt ook het handen wassen na het eten genoemd. Uiteraard had ook het 
handen wassen voor het eten vermeld moeten worden. 
Wij houden de informatie vanuit het RIVM en de GGD nauwlettend in de gaten. Als verdere maatregelen 
noodzakelijk zijn, zullen wij die nemen. We houden u daarvan op de hoogte.  

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:  

                                                                                      

Kom jij het bij ons maken? 
Jaarlijks organiseren enkele bedrijven die gevestigd zijn op het Bedrijventerrein Zuid in Zierikzee een dag waarop 
jongeren kennis kunnen maken met de mooie wereld van techniek. Dit jaar is dat op zaterdag 4 april a.s. van 
10.00 tot 15.00 uur. De organiserende bedrijven houden geïnteresseerden op Facebook (kom jij het bij ons 
maken) en Instagram (openbedrijvendagzierikzee) op de hoogte. 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een uitnodiging ontvangen voor deze dag. 
 
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. 
 
Luizenpluis 
Zoals na elke vakantie heeft ook na de voorjaarsvakantie weer een controle op hoofdluis plaatsgevonden. 
Vanochtend zijn alle leerlingen nagezien. Dank weer aan de luizenmoeders. 
Er is geen hoofdluis geconstateerd, wel enkele oude neten. Goed en regelmatig kammen helpt bij het voorkomen 
en bestrijden van hoofdluis. 

 



 

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  

Do.   12-3:     Vergadering OR 
Woe.18-3:    Boomfeestdag gr.7-8 
Ma.  30-3:     Voorstelling “Oorlogsgeheimen” gr.7-8 
Woe. 1-4:      Schoolvoetbal 
Ma.    6-4:     Paascrea 
Do.     9-4:     Paasontbijt 
Vr.    10-4:     Studiedag (leerlingen vrij) 
Woe.15-4 en do.16-4:  IEP-toets gr.8 
Ma. 20-4  t/m  di.5-5:  Meivakantie 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Droomschapen 
Maandag- en dinsdagmiddag gaan we op allerlei manieren schaapjes knutselen. Deze schapen worden 
zaterdag 14 maart in de kerk tentoongesteld. De droomschapen worden geknutseld in het kader van de 
onthulling van het kunstwerk, dat door het bestuur van de opgeheven Reisterse Droomclub aan het 
dorp wordt geschonken. 
I.v.m. de genoemde knutselactiviteiten gaan we komende maandag niet gymmen. 
 
Een broertje…… 
Maandag kwam er een trotse Lars de klas ingelopen. Want hij is grote broer geworden, zijn broertje Roan is 
geboren. Van harte gefeliciteerd Lars en natuurlijk ook zijn papa en mama met de geboorte van kleine Roan. 

Weer begonnen 
Wat hadden de kinderen maandag veel te vertellen over hun weekje vakantie. 

Thema circus 
We gaan nog een week verder werken aan het thema Circus. We hebben een trapeze gemaakt met daaraan een 
acrobaat, we weven een kleedje voor de rug van de olifant met vrolijke stroken, we maken een hoed van een 
goochelaar en we maken verschillende werkbladen over het circus. 
De kinderen doen ook best moeilijke spelletjes met de juf; de juf laat dan een  
kaartje zien met daarop een plaatje dat over het circus gaat. De kinderen moeten  
dan het woord raden en daarna ook nog eens bedenken wat de beginletter is van  
het woord.  
Of ze moeten een zin van 4 of meerdere woorden nazeggen, of de juf zegt een zin  
en dan moeten de kinderen bedenken of deze goed of fout is. Is het goed, gaan we  
staan met onze duim omhoog en is het fout, dan blijven we zitten en is de duim  
naar beneden. 

De volgende liedjes zingen we, 'in een circustent' en 'clowntje met je rode neus'. 

De juffen lezen verhaaltjes voor over: het orkest, de onhandige koning en uit het boek van Bonkie en Uk. 
 
De kinderen zijn aan het oefenen voor een mini-circusvoorstelling die de kinderen gaan geven op 13 maart om 
11.40 uur. Publiek vinden we fijn, maar het liefst houden we het een beetje klein (de voorstelling is in de hal bij 
groep 1-2-3, dus de ruimte is niet groot. Het liefst niet meer dan twee personen per kind.) 

Groep 3 heeft deze week met lezen de -nk geleerd. Met rekenen sprongetjes van 2 maken, eerlijk verdelen, 
verhaaltjes sommen +/-, verdubbelen en halveren. 

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


 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Schoolvoetbal 
Ook dit jaar worden op Schouwen-Duiveland weer schoolvoetbaltoernooien georganiseerd. De activiteiten vinden 
weer plaats op Sportpark “Den Hogen Blok” te Zierikzee. De Klimop doet mee met 2 teams. Vanaf dit jaar wordt 
gespeeld met 8-tallen (groep 7/8) en met 6-tallen (groep 5/6).  
Op woensdag 1 april vindt het schoolvoetbal plaats in Zierikzee. We willen om 13.00 uur wegrijden vanuit 
Dreischor, want om 13.30 uur begint de eerste poulewedstrijd. Het toernooi zal duren tot circa 17.00 uur als we 
de finalewedstrijden halen. Wij zorgen voor een drankje en een hapje. Ouders die met de kinderen willen rijden 
naar Zierikzee kunnen zich opgeven bij meester Tim. Wij zoeken voor groep 7/8 nog 1 coach/begeleider die ons 

kan helpen tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Graag doorgeven aan meester Tim.  

De Klimop 6-tallen spelen in poule 3 en de wedstrijden vinden plaats op veld 3.  
Het wedstrijdprogramma van OBS De Klimop (jongens 6-tallen gr. 5/6) is als volgt:  
13.45 uur OBS De Klimop 1 – Theo Thijssenschool 1 
14.30 uur OBS De Klimop 1 – Willibrordusschool 1 
15.15 uur J.W. v.d. Doelschool - OBS De Klimop 1 

De Klimop 8-tallen spelen in poule 4 en de wedstrijden vinden plaats op veld 6.  
Het wedstrijdprogramma van OBS De Klimop (jongens 8-tallen gr. 7/8) is als volgt:  
13.30 uur OBS De Klimop 1 – De Oosterburcht 1 
14.00 uur J.L. de Jongeschool 2 – OBS De Klimop 1  
14.45 uur De Klimop 1 – Onder de Wieken 1  
15.15 uur Willibrordusschool 1 – OBS De Klimop 1  

Als we goed presteren zijn er nog finalewedstrijden om 16.15 uur en 16.45 uur.  
Het team uit groep 5/6 (6-tallen) : Leon, Jan Justin, Julius, Ferre, Jaimy, Ryan, Xavy, Ruben.  
Het team uit groep 7/8 (8-tallen) : Ivan, Noel, Roeland, Berend, Lucas, David, Fleur, Britt, Carmen, Anne, Yfke.  
We willen op het voetbalveld van Dreischor nog twee keer gaan trainen, namelijk op: woensdagmiddag 18 maart 
en 25 maart van 13.00 uur tot ongeveer 14.30 uur.  

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht 
Maandag 9 maart: Spelling woorden week 1 
Maandag 9 maart: Spelling werkwoorden week 1 
   Groep 7: t.t / v.t / voltooid deelwoord! 
   Groep 8: t.t /  v.t / voltooid deelwoord / bijv gebr. volt dw 
Dinsdag 10 maart: Engelse toets: lezen en luisteren. Leren hoofdstuk 1 en 2. 
Woensdag 11 maart: Redactiesommen 22 
Vrijdag 13 maart:  Woordenschat woorden week 1 + 2 
Maandag 16 maart:  Spelling woorden week 1 + 2 
Maandag 16 maart: Spelling werkwoorden week 2 
   Groep 7: t.t / v.t / voltooid deelwoord! 
   Groep 8: t.t /  v.t / voltooid deelwoord / bijv gebr. volt dw 
Dinsdag 17 maart: Topografietoets Groep 6 hoofdstuk 4: Overijssel en Gelderland.  
Vrijdag 20 maart: Woordenschat woorden week 1 + 2 + 3 = Taaltoets 
   Leer ook de instapkaarten van taal verkennen 
Maandag 23 maart:  Spelling woorden week 1 + 2 + 3 = dictee 
Maandag 23 maart: 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 
Woensdag 25 maart: Redactiesommen 23 
Vrijdag 27 maart: Zinnendictee: leer woorden en werkwoorden week 1 + 2 + 3 
Dinsdag 31 maart: Rekenhuiswerk + rekentoets blok 1B (alleen groep 7) 
Woensdag 1 april: Redactiesommen 24 
 
Er is een nieuwe toets opgegeven voor Engels en topografie.  

 



 

 

Tweedaagse training voor aanstaande brugklassers 
In de laatste week van de zomervakantie: maandag 17 augustus t/m zaterdag 22 augustus 2020 
VOOR WIE?  
De succesvolle tweedaagse training “Plezier op school” is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op 
hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Word jij  geplaagd en gepest? Kun je maar moeilijk vriendjes krijgen? Heb 
je vaak ruzie zonder dat je het wil of sta je vaak alleen? Dan is “Plezier op school” iets voor jou.  
WAT HOUDT HET IN?  
“Plezier op school” is een training in sociale vaardigheden. Je leert positief denken en je leert op een ontspannen 
en speelse manier deze vaardigheden aan:  
> contact leggen met andere kinderen;  
> assertief zijn: opkomen voor jezelf;  
> omgaan met plagen en pesten;  
> aandacht hebben voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.  
“Plezier op school” bestaat uit een kennismakingsgesprek, een bijeenkomst voor ouders, de tweedaagse training, 
een afsluitend gesprek en een terugkombijeenkomst in het najaar van 2020. 
WAAROM IN DE VAKANTIE? 
De zomervakantie is voor veel kinderen een overgangssituatie. Ze hebben de basisschool verlaten en gaan naar de 
middelbare school. In zulke overgangssituaties zijn mensen het meest gevoelig voor verandering. De kans is dan 
het grootst dat ze aangeleerde vaardigheden in praktijk gaan toepassen. Daarom is “Plezier op school” een goede 
voorbereiding op een geheel nieuwe start. Uit terugkomavonden blijkt dat de meeste deelnemers zich op hun 
gemak voelen op de nieuwe school.  
WAAR?  
“Plezier op school” wordt gegeven in Goes, Middelburg en Terneuzen. 
KOSTEN?  
Deelname aan “Plezier op school” kost € 30,00.  
HOE AANMELDEN?  
Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 mei 2020 via email:  
info@emergispreventie.nl  
In totaal kunnen ongeveer 60 kinderen meedoen. De groepen bestaan  
uit maximaal twaalf kinderen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen: telefoon  0113-267143. 
Of mail naar: info@emergispreventie.nl  
 

 
En verder……….. 
 
De verjaardag van Krokobill 
Op woensdag 11 maart (van 13.00 tot 16.00 uur) en op zondag 15 maart (van 10.00 tot 13.00 uur) organiseert 
Zwembad Laco in Zierikzee leuke activiteiten in het kader van de verjaardag van Krokodill. 
De activiteiten op woensdag 11-3 zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar, op zondag 15-3 zijn belangstellenden van 
alle leeftijden welkom. Zie voor meer informatie bijgevoegde flyer. 

Toneel voorstelling 
De vereniging ‘Tot Nut & Genoegen’ presenteert op zaterdag 14 maart 2020 haar jaarlijkse toneelavond in 
Trefpunt de Dorsvloer te Dreischor. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Voor meer informatie: zie flyer. 

Filmmiddag DAC 
Op zaterdag 21 maart organiseert de DAC weer een filmvoorstelling in dorpshuis Trefpunt de Dorsvloer. Om de 
film zoveel mogelijk af te stemmen op de interesses van de kinderen zijn er maar liefst drie voorstellingen: 
 
1. Voor de kinderen tot 7 jaar tussen 12.30 en 14.45 uur. 
2. Voor de kinderen van 7 tot 11 jaar tussen 15.00 en 17.15 uur. 
3. Voor de jeugd vanaf 12 jaar tussen 17.30 en 19.45 uur.  
 
Naast een film is er ook drinken, pannenkoeken en wat extra’s.  

 
Opgeven bij Saskia Kloet (Nieuwe Schoolstraat 1) uiterlijk vrijdag 13 maart a.s. Bijdrage: € 3,00. 
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