
 

 Datum: 28 augustus 2020, Nr. 2 

 

                                                           30 augustus   -   Ruben Noteboom 
 
Verhuizing naar ander lokaal 
Op woensdag 9 september zal de onderbouw verhuizen naar het “nieuwe” lokaal aan de voorzijde van de 
school. Dat betekent dat de leerlingen van groep 1-2-3 op die dag vrij zijn. Op donderdag 10 september is hun 
klaslokaal dan helemaal ingericht om de lessen weer als vanouds te kunnen verzorgen. 
 
 
Korte info m.b.t. het Taalhuis in de bibliotheek Zierikzee 

 Taalloket is m.i.v. 24 augustus weer geopend 

 Taalcafé start op 2 september  

 Werken met www.oefenen.nl  start op 7 september 
 

Uitgebreidere info:  

 Het loket is geopend van 14-16 uur op maandag- en woensdagmiddag, m.u.v. de schoolvakanties.  

- Volwassenen die beter Nederlands willen leren spreken, lezen en schrijven kunnen bij dit loket 
terecht voor informatie.  

- Vrijwilligers kunnen terecht voor informatie om als taalvrijwilliger aan de slag te gaan.  

 Onze taalactiviteiten gaan m.i.v. september ‘coronaproef’ van start.  

- Taalcafé: iedere woensdagochtend van 10.30 – 11.45 in de bibliotheek, max. 6 deelnemers.  

- Leren mailen, internetten en hoe een computer werkt (via het programma oefenen.nl): iedere 
maandagmiddag 14-15.15 uur m.u.v. de schoolvakanties. Max. 2 deelnemers 

- Informele taalklassen (nog in afwachting o.v.b. beschikbaarheid locaties) 

 Voor het Taalcafé en het werken met Oefenen.nl is het m.i.v. september verplicht vooraf aan te 
melden. Dit kan per telefoon 0111-414548, per mail taalhuiszierikzee@bibliotheekoosterschelde.nl  of 
persoonlijk tijdens openingsuren van de bibliotheek.   

 9 september start training nieuwe taalvrijwilligers, locatie Scalda Zierikzee.  

 Postcafé start op de maandagochtend in gebouw 4SD, vooraf aanmelden verplicht.  

 In oktober/november start een training ‘Voor hetzelfde geld’, inzicht in je financiën en planning. Data 
volgen z.s.m. 

 Informele taalklassen: Nog in afwachting v.w.b beschikbaarheid lokalen in de scholen.  

 Meer informatie over de taalhuizen in de Oosterschelderegio: 
http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/speciaal-voor/Taalhuisnieuw.html 

   

 Maandag- en woensdagmiddag 14-16 uur 

 Telefoon: 0111-414548 

 taalhuiszierikzee@bibliotheekoosterschelde.nl  

 www.bibliotheekoosterschelde.nl/taalhuis   

 Tijdens de schoolvakanties gesloten 

 Contactpersoon: Ellen Kik 
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Schoolgids 
In een extra bijlage bij deze Kletskop ontvangt u de Schoolgids 2020-2021. Hierin vindt u alle relevante 
informatie over onze school. De Schoolgids is ook te vinden op onze website ( www.deklimop.obase.nl ). 

 
Krentenbaard 
Er is bij 2 van onze leerlingen krentenbaard geconstateerd. De besmettingsperiode ligt inmiddels al achter ons, 
dus de betreffende leerlingen mogen gewoon naar school.  

 
Update Vakantierooster 2020-2021 
In De Kletskop van vorige week stond een foutieve datum vermeld voor de meivakantie en de vrijdagmiddag 
daaraan voorafgaand. Hieronder het juiste overzicht. Excuses voor de evt. verwarring. 
Herfstvakantie:  ma 19-10-2020  t/m  vr 23-10-2020 
Kerstvakantie:  ma 21-12-2020  t/m  vr 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie: ma 15-02-2021  t/m  vr 19-02-2021 
Goede Vrijdag:  vrij 02-04-2021 
Tweede Paasdag: ma 05-04-2021 
Meivakantie:  ma 26-04-2021  t/m  vr 07-05-2021 
Hemelvaartsdag + vr: do  13-05-2021  t/m  vr 14-05-2021 
Tweede Pinksterdag: ma 24-05-2021 
Zomervakantie:               ma 26-07-2021  t/m  vr 03-09-2021 
 

Vrije middagen    Studiedagen (leerlingen zijn dan vrij) 
vrijdagmiddag  18-12-2020  vrijdag         12-02-2021 
vrijdagmiddag  23-04-2021  donderdag 08-07-2021 
vrijdagmiddag  23-07-2021 

 
Kibeo-De Klimop 
Zoals u weet, zijn we volop bezig om de baby- en peuteropvang van Kibeo onder te brengen in De Klimop. De 
aanpassing van het gebouw is inmiddels in volle gang.  Er is een doorgang gecreëerd van het “nieuwe” 
onderbouwlokaal naar de hal. Het kozijn voor de schuifdeur (met glas) is geplaatst.  
                                                                              Dat geeft veel licht in de hal en creëert een natuurlijke verbinding  
                                                                              tussen klas en hal.                                
                                                                              Inmiddels is duidelijk dat de verhuizing van groep 1-2-3 op  
                                                                              9 september zal plaatsvinden; de leerlingen van gr.1-2-3 zijn op die  
                                                                              dag vrij. 
                                                                              Daarna wordt het huidige kleuterlokaal aangepast voor de baby- en 
                                                                              peuteropvang. Als de laatste planning strak gevolgd wordt, is de  
                                                                              realisatie van dat lokaal op 1 oktober een feit.  
                                                                              Wij zijn erg blij dat het na een lange aanloop tot deze mooie  
                                                                              samenwerking is gekomen. Wordt vervolgd!  
 
 
 
Corona-maatregelen blijven voorlopig nog gelden 
M.i.v. 1 juli jl. 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 voorlopig nog blijven gelden. We hoeven tijdens de pauzes de groepen niet 
meer gescheiden buiten te laten spelen. Leuk voor de kinderen. 
Vanaf 24 augustus hanteren we weer voor alle groepen de oude begin- en eindtijden. 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……….. 
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Hieronder de afspraken, zoals ze nu nog 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. 
 

Uitkomsten corona-overleg op Obaseniveau 
Op donderdag 27 augustus heeft op Obase-niveau overleg plaatsgevonden over de ontwikkelingen m.b.t. 
corona. De maatregelen zoals wij die momenteel op De Klimop hanteren, komen overeen met het Obase-
beleid. Tijdens het overleg is wel geconcludeerd dat het houden van informatie- en/of ouderavonden waarbij 
ouders/verzorgers fysiek aanwezig zijn, niet mogelijk zijn binnen de huidige regels. De 1,5 meter afstand van 
elkaar kan dan niet gerealiseerd worden. Het schoolteam beraadt zich nog over mogelijkheden  
om de benodigde informatie op een verantwoorde wijze met de ouders/verzorgers te delen. Uiteraard 
communiceren wij dat dan met de ouders/verzorgers.  

 
                                       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. 
 
 
Vacatures Ouderraad 
Zoals u zult begrijpen, door het vertrek van 2 OR leden aan het eind van vorig schooljaar, zijn er ook 2 plaatsen 
vrij! De OR is daarom op zoek naar 2 ouders/verzorgers die samen met de overige ouderraadsleden 
activiteiten willen ontplooien die ten goede komen aan de leerlingen, leerkrachten en leefomgeving van onze 
school, De Klimop. Creativiteit, organisatietalent, humor/gezelligheid zijn belangrijke steekwoorden wat ons 
betreft. Daarnaast lijkt het ons enorm leuk als de OR een wat betere verhouding krijgt tussen mannen en 
vrouwen!  
Wil je meer weten, of jezelf aanmelden, stuur dan een mail aan Dominic van de Velde (dvelde@zeelandnet.nl ) 
 
Eerste MR vergadering 
Vrijdag 4 september komt de MR bij elkaar om te vergaderen. Onder andere de verbouwing en intrek van 
Kibeo staan op de agenda. De vergadering is openbaar en begint om 15.15 uur.  

 
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                              
                                            24-8   Eerste schooldag 
                                              4-9   MR-vergadering 
                                            17-9   Schoolfotograaf 
                                            22-9   Voorstelling Oorlogsgeheimen, gr.7-8 
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Nieuws uit groep 1-2-3 
 
We zijn weer begonnen! 
Wat was het fijn om iedereen na 6 weken vakantie weer te zien. Al snel voelde het als vanouds en we hebben 
heerlijk gespeeld en gewerkt.  
We hebben onze naam mooi ingekleurd voor op de ‘welkomst deur’, een rugtas versierd, een 
verjaardagskalender gemaakt, Gekkie de geit geknutseld en het liedje ‘Wil je mijn vriendje zijn?’ gezongen. 

 
Veilig Leren Lezen 
Groep 3 heeft natuurlijk de eerste letters van de methode Veilig Leren Lezen geleerd. Na het verhaal ‘Wat loop 
je toch te mikkeren’ (Kim en Sim gaan op zoek naar de letter i en bij Gekkie de geit vinden ze zelfs een i van 
keutels!) leerden we de letter i en k om te lezen en schrijven. Volgende week leren we de letter m en s. Bij 
rekenen hebben we geteld tot 10 op allerlei manieren. En hebben we de cijfers 1 t/m 3 geschreven.  

 
Trots 
Wat knap hoe de kinderen ineens al best een tijd aan tafel kunnen werken en zich kunnen concentreren! De 
juffen zijn trots! 

 
Meester André op bezoek 

 

 

 

 

 

 

 
Maandag kwam meester André bij ons in de klas om even kennis te maken met de kinderen van groep 1-2-3. 
Spannend, maar gezellig. 

 

Gezocht 

We zijn op zoek naar een filter voor ons aquarium. Zoals u weet, hebben wij een aquarium met goudvissen. 

Het filter wat er nu in zit is eigenlijk te klein voor de grootte van het aquarium. Is er iemand die nog een filter 

voor een grotere bak over heeft? 

 
Stagiaire 
                                                Beste ouders/verzorgers, 

                                                Mijn naam is Amy Steenhard. Ik ben 17 jaar oud en woon in Zierikzee. Ik volg de opleiding  

                                                Kindprofessional en dit is mijn 2e schooljaar. Deze opleiding volg ik aan het Scalda in Goes. Ik  

                                                kom stage lopen bij groep 1,2,3 en bij Kibeo. Op maandag ben ik bij Kibeo, woensdag in  

                                                groep 1,2,3 en over een paar maanden ook op dinsdag in groep 1,2,3. 

                                                Ik heb heel veel zin in dit jaar, om met de kinderen te gaan werken en mezelf te ontwikkelen. 

                                                Ik hoop u en uw kind(eren) te leren kennen en dat het een fijn en leerzaam jaar mag  

                                                worden! 

                                                                                                                                                            Groetjes Amy 

 

 

  



Nieuws uit groep 4-5-6 

Goede start 
Het schooljaar is begonnen en de eerste week zit er al weer bijna op. Ik heb het idee dat iedereen heeft 
genoten van een heerlijke vakantie. We hebben een goede eerste week achter de rug waarin we elkaar beter 
hebben leren kennen. In groep 4 zitten 9 leerlingen, in groep 5 zitten nu 6 leerlingen en in groep 6 zitten 5 
leerlingen. Ik heb er weer veel zin in en we gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken.  

We hebben deze week geleerd hoe we goed en netjes in een rekenschriftje de sommen gaan opschrijven. 
Daarnaast hebben we de tafels geoefend en op Gynzy de eerste lessen van rekenen en spelling gemaakt.  

 
Geschiedenis 
We zijn deze week ook begonnen met geschiedenis in groep 5 en 6. Het eerste thema gaat over de prehistorie. 
Lang geleden zag Nederland er heel anders uit dan nu. Nederland was een grote kale vlakte. We gaan de 
komende weken meer leren over het leven van de jagers en de verzamelaars. De volgende begrippen komen 
o.a. aan bod: ijstijd, toendra, mammoet, rendier, jagers en verzamelaars, nomaden, archeoloog. 

 
Schaken 
De nieuwe leerlingen in groep 4 hebben al kennis gemaakt met het schaakspel. We kijken in de klas naar een 
serie genaamd: Iedereen kan schaken. In deze afleveringen van 15 minuten wordt het schaakspel op een 
speelse manier uitgelegd. 

                       

 
Juf Linda 
Dit schooljaar hebben we op dinsdag de hulp van juf Linda. Juf Linda gaat leren voor juf en vanaf dinsdag 8 
september is zij er iedere dinsdag.  

 
Gymmen 
Voorlopig gaan we niet gymmen in de gymzaal. We gaan weer gebruik maken van de gymzaal zodra wij dat 
i.v.m. corona weer verantwoord vinden. Ik heb de sleutels van het sportveld gekregen, dus als het op 
donderdagmiddag goed weer is wil ik graag met de leerlingen gaan gymmen op het sportveld. Wilt u ervoor 
zorgen dat de leerlingen schoenen bij zich hebben die geschikt zijn voor het voetbalveld, zodat we buiten op 
het voetbal kunnen gaan bewegen.   

 
 
 
 



 
Nieuws uit groep 7-8 

Goed van start 
De kop is eraf! We zijn met 23 kinderen in groep 7-8. In groep 7 zitten: Ferre, Juliette, Julian, Tirza, Jaimy, 
Yasmine, Anne, Jan Justin, Julius, Xavy, Gwen en Leon. Onze groep 8 bestaat uit: Ivan, Fleur, David, Yfke, Teun, 
Anne, Manon, Noél, Carmen, Berend en Roeland. We hebben een mooie eerste startweek achter de rug. Dat 
belooft een mooi schooljaar te worden!  

 
Leerkrachten van groep 7/8 
Juf Isabel werkt tot aan de herfstvakantie alle dagen. Dan begint haar verlof. Tot aan de herfstvakantie is juf 
Ellen ook op school aanwezig, mits zijn niet hoeft te helpen op een andere school.  
Na de herfstvakantie zal juf Ellen op maandag en dinsdag de klas draaien. Juf Esther is er op woensdag, 
donderdag en vrijdag.  
Juf Isabel is na de voorjaarsvakantie weer terug van haar verlof. Maandag en dinsdag zal juf Ellen voor de klas 
blijven en juf Isabel werkt dan op woensdag, donderdag en vrijdag.  

 
Informatieformulier 
De kinderen hebben afgelopen maandag een formulier meegekregen waar belangrijke  
gegevens en informatie opgeschreven kan worden. Wilt u dit zo snel mogelijk invullen  
en terug naar school laten komen? 

 
Rapporten 
Er is al een aantal kinderen dat het rapport heeft ingeleverd, maar we missen nog een  
boel rapporten. Graag ontvangen wij de rapporten zo snel mogelijk terug op school.  

 
Tips voor het nieuwe schooljaar 

● In groep 7/8 werken wij met een huiswerkmap. De kinderen mogen een eigen map (graag 23-ringsmap  
met (10) tabbladen) meenemen van thuis. Een agenda is ook belangrijk dit schooljaar. Het is de bedoeling 
dat de huiswerkmap en agenda iedere dag mee naar school genomen wordt. Zo zorgen we ervoor dat alle 
huiswerkbladen netjes in de mappen komen en verzorgd van en naar huis gaan. Met de agenda leren wij 
ons huiswerk plannen en registreren wij de behaalde resultaten. We plannen ons huiswerk per blok. Dit is 
ongeveer 4 weken. Zo worden grote onderdelen in stukjes gehakt, zodat we goed overzicht kunnen 
houden.  
Wilt u de kinderen helpen herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de schooltas wordt 
meegenomen? 

● In de klas maken we veel gebruik van de Chromebooks. Graag willen wij dat de kinderen eigen oordopjes  
of koptelefoon en/of computermuis meenemen. Dit vanwege de hygiëne en verantwoordelijkheid leren 
dragen voor het gebruik van eigen materialen. Het meenemen van een muis is ook toegestaan.  

● We hebben gemerkt dat veel kinderen het fijn vinden om een doosje met fineliners in hun laatje te 
hebben. We gebruiken deze veel tijdens de lessen. Mochten kinderen het fijn vinden om eigen fineliners  
te gebruiken, dan mogen deze van thuis worden meegenomen. 

● De gymlessen zullen plaatsvinden op de maandag- en donderdagmiddag. Bij gymnastiek is het dragen van 
sieraden en horloges niet toegestaan, uit veiligheid voor de kinderen zelf maar ook voor de medeleerlingen. 
Het is verstandig om deze op de gymdagen thuis te laten. Graag zien we een staart of vlecht bij kinderen 
met lang haar. Wilt u de kinderen helpen herinneren aan een elastiekje? De kledingvoorschriften tijdens de 
gymlessen: een korte broek, een T-shirt en gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool 
hebben. Wanneer het weer het toelaat, zullen de kinderen op het sportveld gaan gymmen. 

● Ik vind het geen probleem wanneer de kinderen een flesje water op de tafel hebben staan. Af en toe een 
slokje mag best. Er moet alleen geen misbruik van de situatie worden gemaakt.  

● Wanneer uw zoon of dochter naar een tandarts, dokter, orthodontist moet of andere afspraak heeft onder 
schooltijd, dan zou ik die informatie graag via een e-mail of via Parro ontvangen met datum en tijdstip.  

 

 


