
                      

 

                    Mango                             Meloen                     Mandarijn 
  

 Datum: 13 maart 2020, Nr. 27 

 

20 maart   -   Anna Belle van Asperen           
 
Info Coronavirus 
Vooralsnog zijn ons geen besmettingen met het Coronavirus  bekend in Dreischor. Uiteraard handhaven we de 
voorzorgsmaatregelen zoals wij u die op zondag 1 maart jl. via een brief hebben laten weten. Zo proberen we 
het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Inmiddels is daar het advies bijgekomen om handen 
schudden zoveel mogelijk te vermijden. Wij houden de informatie vanuit het RIVM en de GGD nauwlettend in 
de gaten. Ook ons bestuur is alert. 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:  

 

 
Spelletjes middag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 6-12 jaar, én ouders 
Na een succesvolle spelletjesmiddag in 2019 is het gelukt om een 2e editie te organiseren. Wij zijn 
beroepsmatig én als moeders van hoogbegaafde kinderen betrokken bij deze groep en hebben ervaren hoe 
waardevol deze activiteit is. Het doet ons dan ook een groot plezier om de aankondiging van de 2e editie rond 
te kunnen sturen! 
Programma: 
Het belangrijkste doel van deze middag is dat de kinderen elkaar ontmoeten en samen kunnen spelen. Denk 
daarbij aan bordspelen, constructiematerialen, schaken, twister etc., etc. De leeftijd is een indicatie. 
Ouders: Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ouders de gelegenheid krijgen om met elkaar in gesprek te gaan. 
Wij staan open voor al uw vragen en u kunt literatuur over hoogbegaafdheid inkijken of lezen. 
Spelletjesmiddagen worden op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd door Pharos (www.pharosnl.nl ), 
de landelijke organisatie van ouders van hoogbegaafde kinderen. Zij ondersteunen ons initiatief in Zierikzee. 
Locatie: Pontes Pieter Zeeman, ingang Bibliotheek (Parkeermogelijkheden op de parkeerplaats ‘Hatfield park ‘) 
               Hatfieldpark 1-2 
               4301 XC Zierikzee 
Datum en tijd: 25 maart    (Inloop vanaf 14.00 uur, einde 16.30 uur.)  
De toegang is gratis, wel aanmelden bij: 
Simone van der Veen, 
E-mail: simone@simowijzer.nl  
Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. 
 
Tot ziens op 25 maart! 
Hendrikje, Wietske, Angelina en Simone 
 
Zie verder de flyer die is bijgevoegd bij De Kletskop. 

 

 

http://www.pharosnl.nl/
mailto:simone@simowijzer.nl


Onthulling kunstwerk afgelast 
Zaterdag 14 maart zou het kunstwerk onthuld worden, dat aan het dorp geschonken is door het bestuur van 
de opgeheven Reisterse Droomclub. Bij de onthulling zou ook onze school betrokken zijn. Wegens de 
ontwikkelingen rondom het Coronavirus is deze activiteit afgelast. Er wordt op een later moment alsnog 
aandacht besteed aan de overdracht van het kunstwerk. U wordt daarvan t.z.t. op de hoogte gebracht. 
 
 
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. 

 
 
Nieuwsbrief PC PVO Maart 2020 
Een korte impressie van de afgelopen periode. 

Groep 5/6   

Voor de Kerst hebben we de verhalen van de stamvaders van het volk Israël gehoord.  
De afgelopen lessen heb ik de verhalen van Jozef verteld. Jozef, het lievelingetje van  
zijn vader, wordt veracht door zijn broers. Hij wordt voorgetrokken, is een klikspaan  
en droomt ook nog dat zijn hele familie voor hem zal buigen. Als slaaf verkocht naar  
Egypte door zijn broers wordt hij uiteindelijk onderkoning onder farao en redt zo een  
heel volk van de hongerdood. Genoeg stof om over na te denken en ons eigen leven  
en de wereld om ons heen aan te spiegelen. Want slaven….zijn die er nog?  
En honger….?? Wat kan onze bijdrage zijn om iets te kunnen betekenen? 

We zijn nu begonnen aan het thema “Het liefst wil ik een wonder”. Wat is dat eigenlijk: een wonder? Zijn die 
er nog, zie je die nog? In een open, nieuwsgierige houding ga ik met de leerlingen kijken naar onszelf en de 
wereld om ons heen. Zo gaan we wonderen ontdekken en ons verwonderen. Als inleiding op dit onderwerp 
horen we een aantal wonderverhalen zoals die zijn opgeschreven in de bijbel, wonderen die Jezus deed. Deze 
verhalen laten ons ook nadenken over mensen met een beperking. Wat kan jij betekenen voor hen? 

Groepen 7/8 

Ik heb het bijzondere verhaal vertelt van een Joods meisje dat koningin werd in het machtige rijk van Meden 
en Perzen. 1 man had het plan en de macht het hele joodse volk uit te roeien. Door haar positie kon ze het 
Joodse volk redden van de ondergang. Bij dit verhaal hoort het Poerimfeest. Voor de zomervakantie hoop ik de 
film van dit verhaal met ze te kijken en daarbij “Hamansoren” te eten, een lekkernij die de Joden eten op het 
Poerimfeest. 

De leerlingen hebben het heel druk gehad met het maken van een presentatie over wereldgodsdiensten. Ieder 
groepje van 3 leerlingen kreeg een aantal onderzoeksvragen voor een bepaalde godsdienst. Zo hebben ze aan 
elkaar het Jodendom, het Hindoeïsme en Boeddhisme, de Islam en het Christendom gepresenteerd.  

Tot aan Pasen gaan we aan de slag met het thema “Wie is rijk en wie arm?”. 

Hartelijke groet, 
Marjan Sijrier. 

 
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     
 
 

 

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


 

Agenda  
Woe.18-3:    Boomfeestdag gr.7-8 gaat niet door 
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 

Circusvoorstelling gaat niet door 
Vandaag zouden de kinderen hun mini-circusvoorstelling opvoeren voor publiek. I.v.m. de ontwikkelingen 
rondom de verspreiding van het Coronavirus hebben we de voorstelling afgeblazen. De kinderen zullen wel 
hun “acts” gaan uitvoeren en wij zullen een en ander op film vastleggen. U kunt dan achteraf toch nog een 
beetje gaan genieten van het optreden. Dit lijkt ons een goed compromis. Uiteraard houden we de privacy 
goed in de gaten. 
 
 
Thema circus 
Van de week hebben we voor het laatst over het circus gewerkt. We hebben verhaaltjes gehoord over Knofje 
die achter de muziek aan ging, De circusschool en van Bonkie en Uk over de circusschool. 
Er zijn werkbladen gemaakt van de olifant, punten verbinden en kleuren op kleur. 
De kinderen hebben nog een kleurplaat geverfd met waterverf en clowntjes  
geknutseld van een bekertje. In de kring hebben we onder andere woorden  
in stukjes geklapt met Mollie de Mol, die kon niet praten, maar de kinderen  
gelukkig wel. Daarna hebben we een werkblad hierover gemaakt. 
Vandaag sluiten we het thema af met een kleine voorstelling. 
 
 
Schapen 
We zijn naast alle circusactiviteiten ook druk bezig geweest over schapen.  
De Dreisterse Droomclub viert een afsluitend feestje. Wij hebben schapen  
geknutseld voor een schapententoonstelling bij de kerk. De kinderen hebben  
heel hard gewerkt en er zijn heel mooie schapen gemaakt.  
Jammer genoeg gaat het feestje aankomende zaterdag niet door. We hopen  
wel dat we later onze kunstwerken nog mogen presenteren.  
 

                                                                   

                                                                  Spelend leren 

                                                                  Deze jongens hebben van de rekenblokjes alle getallen t/m 20 van de  

                                                                  getallenmuur na gemaakt. Knap hoor.  

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Spelling 
We zijn in groep 4, 5 en 6 druk spelling aan het oefenen in ons nieuwe werkboekje. We zijn de korte en lange 
klank (a-aa, e-ee, o-oo, u-uu) aan het oefenen bij woorden met 2 klankgroepen. Bij een korte klank komen er 2 
(medeklinkers) op de bank. Hoor je de klank lang dan gaat er 1 op de gang. Pa-dden/ Pa-den,  ma-nnen/ ma-
nen, la-kken/ la-ken, ra-mmen/ra-men, bo-tten/ bo-ten. Dit is een lastige spellingsregel, die we de komende 
tijd vaker op papier gaan oefenen.  

 

 



 

Schoolvoetbal 
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 vinden het erg leuk als u ons komt aanmoedigen op woensdag 1 april.  

Het 6-tal van De Klimop speelt in poule 3 haar wedstrijden op veld 3.  
Het 8-tal van De Klimop speelt in poule 4 haar wedstrijden op veld 6.  

We willen op het voetbalveld van Dreischor twee keer gaan trainen, namelijk op: woensdagmiddag 18 maart 
en 25 maart van 13.00 uur tot ongeveer 14.30 uur.  

Spreekbeurten 
In de klas hangt een lijst waarop 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. Op 2 april begint Ferre met een spreekbeurt over 
Feyenoord, 7 april Julian over vleermuizen, 9 april Gwen, Vajèn en Izzy over konijnen, 14 april Xavy en Ruben 
over voetbal, 16 april Lennart en Ryan over quad.  

Foto’s 
Foto’s van het schaken en papier maken vindt u op  deze link: https://myalbum.com/album/N52FFygmXqfg 

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht 
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 
 
Boomfeestdag afgelast 
Woensdag 18 maart gaat het jaarlijkse wilgen knotten niet door. Dit besluit is genomen door Staatsbosbeheer, 
omdat het haar medewerkers niet wil blootstellen aan het risico om een besmetting met het Coronavirus op te 
lopen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://myalbum.com/album/N52FFygmXqfg


 

En verder……….. 
 
De verjaardag van Krokobill 
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  zijn voor belangstellenden van alle leeftijden. Zie voor meer informatie de flyer bij de vorige 
Kletskop. 

 
Toneel voorstelling gaat niet door! 
De jaarlijkse toneelvoorstelling van de vereniging ‘Tot Nut & Genoegen’, die op zaterdag 14 maart 2020 zou 
plaatsvinden, gaat niet i.v.m. voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus.  

 
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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