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                                 17 juli    -    Kuba Tunkiewicz 
                                 18 juli    -    Olli Bosch 
                                 23 juli    -    Izzy Hoogweg 
                                 23 juli    -    Vajèn Hoogweg 
                                 24 juli    -    Merel Beijen 
                                 29 juli    -    Sam Berrevoets 
                                 31 juli    -    Amber van de Velde 
                                   1 aug.  -    Juliette van den Hoek                                                                 
                                12 aug.   -    Julie Schreuder 
                                13 aug.   -    Manon van As 
                                18 aug.   -    Jan Justin Roodvoets 
                                19 aug.   -    Milou Schreuder 

 
Directeurswissel 
Na een periode van 6 jaar leg ik mijn functie van directeur van De Klimop per 1 augustus a.s. neer. Ik zal nog 
aan de school verbonden blijven tot de herfstvakantie. Zoals eerder al aangekondigd zal André Koster mij gaan 
opvolgen. Ik wens meester André een heel fijne tijd toe op De Klimop.  
Ik kan terugkijken op een heel mooie tijd op De Klimop. Ik heb me steeds gesteund gevoeld door collega’s en 
ouders/verzorgers. Samen hebben we op een constructieve wijze de uitdagingen van de huidige tijd het hoofd 
geboden, samen hebben we een heel fijne sfeer in en om de school kunnen creëren. In een rustig maar 
gestaag tempo hebben we diverse veranderingen in en om de school vormgegeven. Daarbij kon ik steeds 
rekenen op veel draagvlak van alle betrokkenen. Zo hebben we o.a. een flinke stap gezet in het digitaliseren 
van het onderwijs, heeft het schoolplein een opknapbeurt gehad, is het continurooster ingevoerd en gaat 
Kibeo na de zomervakantie intrekken bij De Klimop. Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen dan op De Klimop in 
Dreischor terecht. Daarmee is onze school een stabiele dorpsschool, die de toekomst met vertrouwen 
tegemoet gaat. Ik ben trots op wat we in de afgelopen jaren met elkaar bereikt hebben en draag het stokje 
met vertrouwen over aan mijn opvolger. 
                                                                                                                                       Hans Schreurs 
Stagiaires 
In het nieuwe schooljaar zullen er op De Klimop en bij Kibeo weer enkele stagiaires praktijkervaring gaan 
opdoen. In groep 1-2-3/Kibeo zijn dat Amy Steenhard (op ma., di. en woe.) en Bente v.d. Valk (op do. en vr.) 
Beide stagiaires volgen de MBO-opleiding tot kindprofessional.   
In groep 4-5-6 komt Linda Jonkman elke dinsdag stagelopen. Linda gaat als  
zij-instromer de PABO-opleiding volgen. Wij wensen onze stagiaires een leuke  
en leerzame tijd toe op De Klimop en bij Kibeo. 

Picknicktafels 
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het voor elkaar gekomen. Deze week  
zijn de picknicktafels bij onze school vervangen. Dat was al geruime tijd nodig, want  
de oude waren echt versleten. We zijn erg blij dat de vervanging nog net voor de  
vakantie is gerealiseerd, zodat we er in het nieuwe schooljaar meteen gebruik van  
kunnen maken. 

 

 

 



 

 

Kibeo-De Klimop 
                              Zoals u weet, zijn we volop bezig om de baby- en peuteropvang van Kibeo onder  
                              te brengen in De Klimop. Voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De laatste  
                              hobbels worden momenteel uit de weg geruimd. Het lege lokaal, waar groep  
                              1-2-3 in komt, is inmiddels helemaal leeg. Voordat deze groep er echt in kan,  
                              moet er een gladde vloer worden aangebracht, er moet een keukenblokje  
geplaatst worden en er moet een schuifwand gemaakt worden om vanuit het lokaal naar de “speelhal” te 
kunnen. Als groep 1-2-3 verkast is, kan het huidige kleuterlokaal worden aangepast voor baby- en 
peuteropvang. Het streven om meteen na de vakantie samen in vol bedrijf te gaan wordt helaas niet gehaald. 
De aannemer kan niet tijdig beginnen met de werkzaamheden. Jammer, want we hadden ons er echt op 
verheugd. Groep 1-2-3 zal dus na de zomervakantie eerst nog even in haar vertrouwde lokaal moeten starten. 
Best spannend wanneer alles helemaal klaar zal zijn……….. Nog even wat extra geduld, allemaal. 

 
Versoepelde Corona-maatregelen blijven gelden na de zomervakantie 
M.i.v. 1 juli a.s. zijn de corona-maatregelen voor het basisonderwijs weer wat versoepeld. Leerkrachten 
hoeven vanaf die datum geen 1,5 m afstand meer te houden van de leerlingen. Onderling moeten de 
leerkrachten nog wel de 1,5 m in acht nemen. Dat geldt ook voor ouders/verzorgers. Deze maatregelen en de 
maatregelen betreffende de hygiëne zullen ook na de zomervakantie nog blijven gelden. We hoeven tijdens de 
pauzes de groepen niet meer gescheiden buiten te laten spelen. Leuk voor de kinderen. 
Na de zomervakantie willen we weer voor alle groepen de oude begin- en eindtijden gaan hanteren. Om te 
voorkomen dat teveel ouders/verzorgers gelijktijdig bij school samenkomen (i.v.m. onderlinge afstand) 
verwachten we dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 die in het dorp Dreischor wonen, alleen naar school 
komen. De overige leerlingen worden door ten hoogste 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald. Zo kunnen we 
elkaar voldoende ruimte gunnen. We begrijpen heel goed dat deze maatregelen niet fijn zijn, maar op deze 
wijze werken we met elkaar wel mee aan het voorkomen van evt. nieuwe besmettingen……….. 
 
Hieronder de afspraken, zoals ze na de zomervakantie gelden: 
   - vanaf gr.5 komen de leerlingen uit het dorp Dreischor alleen naar school (lopend of op de fiets);  
   - elke leerling van groep 1-4 wordt door max. 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald;  
   - bij het brengen en halen van de kinderen van groep 1-2-3 komt u via het toegangspad van de onderbouw  
     het plein op. (niet het gehele plein oversteken!)  
   - ouders/verzorgers van groep 1-2-3 komen niet verder dan het rondzit-bankje; vanaf daar lopen de 
     kinderen zelf naar binnen en verlaten de ouders/verzorgers het schoolplein; 
   - ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8 komen niet op het plein; 
   - ouders/verzorgers komen in principe niet in de school, tenzij zij een hulptaak/afspraak hebben; 
   - ouders/verzorgers houden onderling steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
                                       Hygiëne 
                                       Zoals u allemaal weet, speelt hygiëne een belangrijke rol bij het voorkomen van  
                                       verspreiding van het coronavirus. Met name de handhygiëne. Wij letten daar op school  
                                       dan ook extra op. Regelmatig laten we de leerlingen hun handen wassen (met zeep) en  
                                       afdrogen met papieren handdoekjes. Speelgoed waarmee gespeeld is, maken wij na  
                                       schooltijd allemaal schoon. Tafelbladen worden regelmatig gereinigd, enz.  
                                       Regelmatig worden tastpunten zoals deurklinken, WC-brillen, enz. gereinigd. Na  
                                       schooltijd volgt dagelijks de reiniging/desinfectering van alle tastpunten en sanitaire  
                                       voorzieningen. Zo dragen wij samen zorg voor de hygiëne in de school. 
 
Traktaties mogen weer na de vakantie 
Nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn, willen we na de zomervakantie het trakteren door de 
kinderen weer toestaan. Wel mogen het alleen verpakte traktaties zijn. We willen het versoepelen van de 
beperkingen stapje voor stapje laten gebeuren. Uiteraard besteden we ruimschoots aandacht aan 
verjaardagen van de leerlingen. Het blijft voor hen immers nog altijd een bijzondere dag. 
 

Begin zomervakantie 
Na een bijzonder schooljaar begint vandaag om 12.00 uur voor alle leerlingen de zomervakantie. Wij hopen 
dat iedereen een heel fijne tijd gaat beleven. Op maandag 24 augustus zien we elkaar weer terug op school. 
  
 

 



 

 

 

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. 10-7        Begin vakantie om 12.00 uur                                     
                                            Ma. 13-7  t/m  vr. 21-8:   Zomervakantie 

 Ma.24-8        Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur 

 
 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Piratenmiddag 
Gisteren hadden we als mini einde-schooljaars-feestje een piratenmiddag. We hebben  
boten binnen gehaald, vlaggen versierd en schatten opgegraven. Tot slot vonden wij  
met behulp van een schatkaart een grote schatkist in de school. Daar zaten ijsjes,  
limonade, snoepjes, cadeautjes en gouden munten en stenen in! Wat een schat!  
De juffen hebben heel erg genoten! Geschminkt en mét buit gingen de kinderen naar  
huis. Maar niet voordat juf Ali en juf Miranda en de kinderen elkaar een fijne vakantie  
hadden gewenst.  

 
Afscheid 
Vandaag wensen meester Joey en juf Fleur de kinderen een fijne vakantie. Meester Joey neemt vandaag ook 
afscheid van de school. Na de vakantie gaat hij volledig op 't Kofschip aan de slag. We vinden het heel jammer 
dat hij weg gaat, maar wensen hem natuurlijk heel veel plezier op 't Kofschip. Bedankt voor alles, lieve meester 
Joey! 

 
                                      Bedankt 
                                      We willen iedereen heel erg bedanken voor alle mooie tekeningen, kaartjes en  
                                      cadeautjes! 
                                      We wensen iedereen een heel fijne vakantie! 
                                                                                                                                         Liefs en dikke kussen, 
                                                                                                                                                              de juffen 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Spreekbeurt 
Jan Justin heeft afgelopen woensdag een goede en leerzame spreekbeurt gehouden over zijn hartafwijking. 
Fijn dat je na lange tijd weer in de klas was Jan Justin, we hebben je gemist. Complimenten voor je goede en 
duidelijke spreekbeurt ondanks een zeer moeilijk onderwerp.   

 
Afscheid groep 8 
Dinsdag hebben we met zijn allen het afscheid van groep 8 gevierd. Er waren allerlei leuke activiteiten buiten 
en we hadden veel geluk met het mooie weer deze dag. De leerlingen hebben het allemaal enorm naar hun zin 
gehad.  

 
Gaande en komende stagiaires 
Meester Mike neemt afscheid van onze school en gaat volgend jaar stage lopen op de Kirreweie in Burgh-
Haamstede. Hierbij enorm bedankt voor je prima inzet dit schooljaar en heel veel succes en plezier op je 
nieuwe stageschool. Voor komend schooljaar krijgen we in groep 4-5-6 een nieuwe stagiaire; haar naam is juf 
Linda. Juf Linda leert voor juf en komt elke dinsdag bij ons in de klas stage lopen. Ik wens je een hele leerzame 
en gezellige periode toe op De Klimop, dat gaat vast goedkomen.  

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


Terugblik 
Het was een zeer bijzonder schooljaar met veel nieuwe dingen. Zo werken we dit jaar voor het eerst met 
Gynzy Chromebooks, zijn we wezen varen met NME + veldtocht, schaatsen op de ijsbaan in Zierikzee, Delfts 
blauwe potjes van klei gemaakt tijdens VOC thema, ontruimingsoefening met de brandweer, meegedaan met 
het schaaktoernooi, zelf papier gemaakt, voorleeswedstrijd gehouden, gewerkt met uilenballen leskist, in de 
schooltuin gewerkt, Kerst en Sint gevierd, werkstukken gemaakt, spreekbeurten gehouden, Mad Science 
gastles met leerzame proefjes gezien, thuisgewerkt tijdens corona periode met weektaak en dagelijks 
videobellen………. 

 
Tot slot 
Alle leerlingen van groep 6 bedankt voor de fijne en gezellige tijd van de afgelopen twee jaar. Ik wens jullie een 
hele leerzame en gezellige periode toe bij juf Isabel. Maar nu eerst vakantie! Hierbij wil ik iedereen die 
betrokken is bij onze school een hele fijne zomervakantie wensen. Groeten van meester Tim en tot maandag 
24 augustus!!  
 

                                  

Dit schooljaar was leuk, leuk en nog eens leuk. In de schooltuin werken tot spreekbeurten houden. Het was 
ook heel raar door corona en ik hoop dat het volgend jaar weer normaal wordt. Fijne zomervakantie!  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                     Groeten van Julius.  

Beste ouders,  
Vandaag reiken we de prachtige varen uit in een mooie beker en ik hoop dat ik die win! Iedereen heeft zijn of 
haar plant een naam gegeven. Die van mij heet Plantie . De soort is knolselderij. Hele mooie soort hoor, 
maar de naam niet! Woensdag komt Jan Justin naar school en geeft hij een spreekbeurt over zijn hartafwijking. 
Mijn spreekbeurt gaat over High Tea.                                                                             
                                                                                                                                    Groetjes Anne 
 
Hoi ouders,  
Dinsdag 7 juli gaat groep 8 spelletjes doen met de hele school. Woensdag 8 juli komt Jan Justin gelukkig weer 
en dan doet hij zijn spreekbeurt. We hebben maandag 6 juli de plantjes bekeken die we thuis hebben 
verzorgd. Megallen heeft gewonnen. Gefeliciteerd! Ik heb niet gewonnen, omdat ik een 2e kans kreeg, omdat 
mijn plantje dood was gegaan.  
                                                                                                                                  Fijne vakantie allemaal!!! Liefs Gwen 
 
Foto’s 
Klik op de link hiernaast voor de laatste foto’s uit groep 4-5-6:  https://myalbum.com/album/Ff7pRENaGWDd 

 

https://myalbum.com/album/Ff7pRENaGWDd


 

 
Nieuws uit groep 7-8 

  Namens de kinderen van groep 7 
                ik ga naar groep 8 
             na de grote vakantie 
              ga ik al naar groep 8 
           ik een achtstegroeper?! 
          wie had dat ooit gedacht 
een bijzonder jaar met de eindtoets 
     en natuurlijk ook het afscheid 
      maar wat ik leerde in groep 7 
       heeft me daarop voorbereid 
  ook al vind ik het reuze spannend 
            een ding is klontje klaar 
        groep 8 wordt zeker weten 
                het allerbeste jaar 

Namens de kinderen van groep 8 
              ik ga naar de brugklas 

              een nieuw begin, een nieuwe school 
              een frisse start in een nieuwe klas 

              en niets is meer hetzelfde 
              als het de laatste 8 jaar was 

              en hoewel ik me daar best wel op verheug 
              doet het ook een klein beetje pijn 

              om afscheid te nemen van de basisschool 
              want wat had ik het hier jarenlang fijn 

              ik heb hier de allerbeste tijd gehad 
              dat mag iedereen weten 

              de juffen en meesters, de school, mijn klas 
              ik zal ze nooit meer vergeten 

 
 
Namens de juf 

Lieve kinderen van groep 7-8, 
Bedankt voor het leuke schooljaar! 
We hebben veel plezier gehad; leuke dingen gedaan. 
Het zit er op! Fijne vakantie, rust lekker uit, geniet! 
Tot 24 augustus.  

Beste ouders, 
Ook wil ik u hartelijk danken voor alle hulp en ondersteuning tijdens dit bijzondere schooljaar.  
Het was een schooljaar die we nooit meer zullen vergeten.  

 

 

 


