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                                                                                      geen 
 
Voorgenomen fusie van Obase met OcTHO 
In een bijlage bij deze Kletskop treft u een informatiebrief aan m.b.t. de voorgenomen fusie van de koepels 
voor openbaar primair onderwijs op Schouwen-Duiveland (Obase) en Tholen (OcTHO). Het voornemen is om 
de fusie per 1-1-2021 te realiseren. Voor uitgebreide informatie: zie de bijlage. 

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

 
Traktaties 
In een vorige Kletskop hebben we aangegeven dat traktaties bij verjaardagen weer 
toegestaan zijn. Wel moet het daarbij gaan over verpakte traktaties. We willen u  
vragen er op te letten dat het, binnen de beperkte mogelijkheden, niet echt snoep is. 
We proberen nl. waar mogelijk onze leerlingen bewust te maken van gezonde voeding.  

 
Schoolreis 
I.v.m. corona kon de schoolreis in mei geen doorgang vinden. Inmiddels is zo’n activiteit binnen de 
coronamaatregelen wel weer mogelijk. De uitgestelde schoolreis gaat nu plaatsvinden op donderdag 24 
september a.s.  Groep 1-2-3 gaat naar de vlindertuin in Kwadendamme en groep 4 t/m 8 naar het Archeon in 
Alphen a.d. Rijn. Alle reserveringen zijn inmiddels gedaan. Nu maar hopen dat de weersomstandigheden op 
die dag een beetje meewerken. Verder informatie over het programma van die dag volgt nog.  
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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                              
                                              4-9   MR-vergadering 
                                              9-9   Groep 1-2-3 vrij i.v.m. verhuizing naar ander lokaal 
                                            11-9   Bezoek Goemanszorg, gr.7-8 
                                            17-9   Schoolfotograaf 
                                            22-9   Voorstelling Oorlogsgeheimen, gr.7-8 
                                            24-9   Schoolreis gr.1 t/m 8 
                                             

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Schoonmaak 
Ontzettend bedankt voor alle hulp die we hebben gekregen bij het schoonmaken van ons speelmateriaal! Er 
zijn nog een paar bakken die (thuis) schoon gemaakt moeten worden, dus mocht iemand nog willen helpen , 
heel graag! 

Zo kunnen we woensdag het nieuwe klaslokaal weer inrichten met schone spullen!  

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

Herfstboom 
In de tweede week van het schooljaar hebben we lekker gewerkt.  
Alle leerlingen doen goed hun best en vinden het weer fijn om te leren.  
We hebben deze week een herfstboom op het raam gemaakt.  
 
Even voorstellen 
Hoi allemaal, Ik hoop dit jaar heel veel te leren en dat we weer veel leuke dingen  
doen. Op de computer werken en leren vind ik heel leuk en doe ik graag net als  
schaken.                                                                          Groetjes Vajèn, groep 4/5/6.   

Hoi ik ben Karolina en ik ben groep 6. Ik heb nieuwe vriendinnen en vrienden. Het is leuk in de klas. Wij helpen 
kinderen met het werk en veel kinderen zijn jarig geweest. Wij hebben een boom en onze namen getekend op 
het raam. We zijn aan het schaken als we klaar zijn met werken. Het is een leuk schooljaar.  
                                                                                                                                 Groetjes Karolina.  

Karolina is mijn vriendin en Nina is mijn vriendin. Ik vind al het leren heel leuk. Ik hou van het schaken en ik 
vind de schaak filmpjes leuk.                                              Groetjes Ambertje, groepje 4-tje 

Ik ben Naud en ik zit nu in groep 5 en ik hou erg van geschiedenis. Rekenen en spelling vind ik leuk om te 
maken. Ik hou ook van schaken. We werken heel goed.            Groeten Naud 

Ik speel veel met mijn vriendjes en vriendinnetjes, mijn meester is grappig en ik wil heel graag op schoolreis 
naar de Efteling. Ik wil ook heel graag naar een bos. We hebben een boom op het raam gemaakt met 
herfstbladeren. Ik hoop dat ik dit jaar win van onze meester met schaken!!          Bastijn 

Hey mensen, Ik ben Lennart en zit in groep 6. Ik hoop dat ik dit jaar de meester kan verslaan want dan ben ik 
super goed want de meester is ook goed en ik hoop dat ik een mooi rapport krijg.         Groetjes van Lennart.  

 

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


                   

 

 
Nieuws uit groep 7-8 

 
Huiswerk blok 1: 
Vrijdag 4 sept:   leren: woordenschat week 1 
Maandag 7 sept: leren: woorden week 1 spelling 
   maken: werkwoorden week 1 
   Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
Dinsdag 8 sept:  maken: redactiesommen blad 1 
Dinsdag 8 sept:              Topografietoets van groep 5 hoofdstuk 3 
Woensdag 9 sept: maken: Stenvert maten en gewichten blad 1 en 2 
Vrijdag 11 sept:  leren: woordenschat week 1 + 2 
Maandag 14 sept:  leren: woorden week 1+2 spelling 
   maken: werkwoorden week 2 
   Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
Dinsdag 15 sept: maken: redactiesommen blad 2 
Woensdag 16 sept: maken: Stenvert maten en gewichten blad 3 en 4 
Vrijdag 18 sept:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 
                                           leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 
Maandag 21 sept:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 
   Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
Dinsdag 22 sept: maken: redactiesommen blad 3 
Woensdag 23 sept: maken: Stenvert maten en gewichten blad 5 en 6 
Donderdag 24 sept: maken: rekenhuiswerk blok 1 
Vrijdag 25 sept:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 
Maandag 23 sept: Rekentoets  
Dinsdag 29 sept: maken: redactiesommen blad 4 
Woensdag 30 sept: maken: Stenvert maten en gewichten blad 7 en 8 
Donderdag 1 okt: Boekverslag totaal inleveren 

 

Het huiswerk lijkt veel, maar we hebben voor een hele maand gepland. Tevens is het in kleinere stukken 
opgedeeld, zodat niet alles in één keer hoeft. Op deze manier willen we de kinderen leren plannen en goed 
gebruik laten maken van de agenda.  



Goed van start 
Ieder schooljaar starten we met het thema "Goed van start". Met behulp van verschillende lessen wordt er in 
de groep aandacht besteed aan het kennismaken, groepsvorming en het opstellen van klassenafspraken.  

Afgelopen week heeft de klas het volgende groepsdoel omschreven: wij zijn een leuke, lieve, gezellige, 
respectvolle en positieve klas, waar iedereen bij hoort en mag zijn zoals hij/zij is. Vanuit dit doel zijn 
gedragingen benoemd en zijn er klassenafspraken gemaakt. Zo is ook onze thermometer ontstaan. De klas 
geeft aan het einde van de dag een (reëel) cijfer van 1 tot 10 hoe de klas het vond gaan. Dit is een korte 
evaluatie van de dag: hoe ging het samenwerken, hoe was mijn werkhouding, hoe gingen we met elkaar om, 
enzovoorts. Het doel is om aan het einde van de dag minimaal een 8 te halen. Aan het einde van de week is 
het doel om minimaal 40 van de 50 punten te behalen. Wanneer de klas 40 punten of meer behaalt op de 
thermometer, staat daar een klassenbeloning tegen over. Deze week hebben de kinderen verschillende 
beloningen bedacht. U kunt hierbij denken aan: een extra gymles, een dag naast een vriendje/vriendinnetje 
naar keuze zitten, tot iets lekkers. De eerste klassenbeloning was een groot succes!  

 
Topografietoets 
De eerste topografietoets is opgegeven voor dinsdag 8 september. We hebben voor deze keer de topografie 
uit groep 5 hoofdstuk 3: de wateren van Nederland. De kinderen hebben hun eigen ingevulde kaart, een 
blanco kaart en nakijkkaart in de huiswerkmap gestopt. Succes met leren! 

 
Museumbezoek 
Op vrijdag 11 september staat voor groep 7 en 8 een bezoek aan het Goemanszorgmuseum. De kinderen gaan 
in de middag onder leiding van Heleen van der Linde in het museum aan de slag met een speurtocht. Dat 
belooft een interessante middag te worden.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fijn weekend! 

 


