Datum: 11 september 2020, Nr. 4

16 september - Yasmine Maartense
Verhuizing naar ander lokaal
Woensdag jl. hebben we het “nieuwe” lokaal aan de voorzijde van de school ingericht voor groep 1-2-3. Het is
echt een heel mooi lokaal geworden. Ook de glazen schuifdeur die de verbinding vormt met de speelhal zorgt
voor een mooi ruimtelijk effect. Nu het lokaal voor groep 1-2-3 (op het keukenblokje na) af is, kan de
aanpassing van het oude kleuterlokaal aangepast worden voor baby- en peuteropvang. Als alles volgens
planning verloopt zijn die werkzaamheden voor de herfstvakantie afgerond. Kibeo is voornemens om in de
herfstvakantie te verhuizen naar De Klimop. Na de herfstvakantie zal er nog een moment komen voor een
“officiële” opening. U wordt daarover t.z.t. nog geïnformeerd.

Schoolfotograaf
Donderdag 17 september a.s. komt de schoolfotograaf, onze dorpsgenote Katja van Noort, weer langs om alle
leerlingen te fotograferen. Zoals gebruikelijk is het ook weer mogelijk om broertjes/zusjes die (nog) niet op
school zitten op de foto te laten gaan. Dat kan aansluitend aan de schooltijd, vanaf 14.30 uur.
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. Verdere informatie over het programma van die dag volgt nog.

MR-vergadering
Vorige week vrijdag heeft de MR haar eerste vergadering van dit schooljaar gehad. We bespraken onder
andere: - de intrek van Kibeo in De Klimop en de verbouwing voor het nieuwe lokaal van groep 1-2-3;
- de aankomende informatieavond;
- eten en drinken op school.
Er was één belangstellende toehoorder aanwezig.
Gymspullen op school
We zouden graag zien dat alle leerlingen hun gymspullen op school aan de kapstok hangen.
Hoewel we nu nog steeds buiten gymmen, omdat het weer dat toelaat, komt het moment
steeds dichterbij dat we toch gebruik gaan maken van de gymzaal. Uiteraard met
inachtneming van de coronamaatregelen. In dat geval is het fijn dat alle gymspullen op
school zijn.
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.
Frequentie Kletskop
Nu we steeds meer met onze ouders/verzorgers communiceren via Parro, overwegen we om de frequentie
van De Kletskop terug te brengen naar eens in de twee weken. Het gebruik van Parro wordt door de
ouders/verzorgers namelijk als erg prettig en eenvoudig ervaren. De nieuwe frequentie zou dan na de
herfstvakantie kunnen ingaan.
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
11-9 Bezoek Goemanszorg, gr.7-8
14-9 Film “Vogelhuisjesverhalen” in FiZi, gr.1-2-3 (Film by the sea)
16-9 Gastles School on Wheels, 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
Naar de film!
In het kader van “Film by the sea” zijn we in fiZi uitgenodigd om een film te komen bekijken. Aanstaande
maandag gaan we in de ochtend met de cultuurbus naar fiZi in Zierikzee. We gaan een film over vogeltjes
bekijken. Aan het eind van de ochtend zullen we weer terug op school zijn. Leuk, daar hebben we zin in!
Nieuw lokaal
Wat is ons nieuwe lokaal mooi geworden! Al snel wisten de kinderen hun nieuwe plekje weer te vinden en
waar alles staat in de nieuwe klas. Het is bijna helemaal af, alleen de schuifdeur wordt aankomende week
afgemaakt en er moet nog een keukenblokje geplaatst worden.
Nieuw thema
Nieuw lokaal, nieuw thema. We zijn gisteren begonnen met het thema 'Sprookjesdieren'.
Wat zullen we daar weer leuke werkjes over kunnen gaan maken!

Nieuws uit groep 4-5-6
Geschiedenis
Volgende week proberen we het eerste thema over de prehistorie af te ronden waarna de leerlingen van
groep 5 en 6 een samenvatting mee naar huis krijgen. Vervolgens hebben ze een week de tijd om te leren voor
de eerste geschiedenis toets.
Gynzy-rekenen
Afgelopen week hebben we in groep 4/5/6 met rekenen de volgende doelen op Gynzy geoefend.
Rekenen groep 4
- Willekeurige getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 100
- Structureren van getallen tot 100 op de getallenlijn
- Optellen en aftrekken t/m 20
- Tafels van 0, 1 en 2
- Tellen van hele bedragen t/m 50 euro
Rekenen groep 5
- Klokkijken
- Rekenen met de tafels van 3, 4, 5 en 6
- Aflezen van analoge klok met kwartieren en met 10 en 5 minuten
- Bepalen van de juiste lengtemaat
Rekenen groep 6
- Klokkijken
- Optellen en aftrekken t/m 100
- Vermenigvuldigen met een getal tot 100 (bijv 3 x 19)
- Schattend optellen t/m 20 euro met kommabedragen
- Aflezen van digitale en analoge klok met 10 en 5 minuten
Schooltuin
Afgelopen dinsdag was juf Linda voor het eerst bij ons in de klas. De juf had een tas bij zich met allerlei spullen
die met haar leven te maken hadden. De leerlingen mochten iets uit de tas pakken en vervolgens raden wat
het te maken heeft met de juf. Zo hebben we de juf beter leren kennen. De juf vindt tuinieren erg leuk om te
doen en dat komt goed uit met onze schooltuin. We willen (als het weer het toelaat) elke dinsdagmiddag even
naar de schooltuin gaan. Kunt u ervoor zorgen dat de leerlingen oude schoenen of kaplaarzen bij zich hebben
die vies mogen worden.

Nieuws uit groep 7-8
School on Wheels
Aanstaande woensdag 16 september heeft groep 7/8 een workshop- ochtend.
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject, waarbij een docent de klas in laat zien hoe het is om een
handicap te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een handicap hebt heel erg veel
mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan met
elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook gaan ze, na het
zien van indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is
om met een beperking te leven.
Dit belooft een interessante (doe)ochtend te worden!

Huiswerk blok 1
Maandag 14 sept:

Dinsdag 15 sept:
Woensdag 16 sept:
Vrijdag 18 sept:
Maandag 21 sept:

Dinsdag 22 sept:
Woensdag 23 sept:
Donderdag 24 sept:
Vrijdag 25 sept:
Vrijdag 25 sept:
Maandag 23 sept:
Dinsdag 29 sept:
Woensdag 30 sept:
Donderdag 1 okt:

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
maken: redactiesommen blad 2
maken: Stenvert maten en gewichten blad 3 en 4
leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets
leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets
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
maken: redactiesommen blad 3
maken: Stenvert maten en gewichten blad 5 en 6
maken: rekenhuiswerk blok 1
leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee
inleveren in het document: stap 1 t/m 5 van boekverslag
Rekentoets
maken: redactiesommen blad 4
maken: stenvert maten en gewichten blad 7 en 8
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.
Boekverslag
In de huiswerkmap is het overzichtsblad meegegeven voor het maken van een
boekverslag. Dit wordt ingeleverd op donderdag 1 oktober 2020. Ook dit document
wordt digitaal ingeleverd.
De kinderen leren stap voor stap hoe dit digitaal kan. Wel is het belangrijk wanneer
zij thuis aan het boekverslag werken, dat er wordt gewerkt via de cool-omgeving van
de school. Op die manier kunnen zij op ieder moment aan hun boekverslag verder
werken. Zowel thuis als op school. Zo kan ook het document digitaal weer via
Google Classroom worden ingeleverd. Een voordeel: geen printwerk, geen usb-problemen of iets te moeten
verzenden via de e-mail.
Inleveren in het document: stap 1 t/m 3 - vrijdag 11 september
Inleveren in het document: stap 1 t/m 5 - vrijdag 25 september
Inleveren in het document: stap 1 t/m 10 - donderdag 1 oktober - het boekverslag is klaar!
Afwezigheid juf Isabel
Op woensdag 16 september is juf Isabel afwezig. Juf Ellen zal die dag voor de klas staan.
Kindgesprekken
Deze week zijn we gestart met de kind-gesprekken. Aan de hand van een format
vullen kinderen allerlei weetjes over zichzelf in. Nadien wordt er individueel met
ieder kind een kennismakingsgesprek gehouden en worden er doelen opgesteld
voor het schooljaar. Wat fijn dat we op deze manier nog meer over de kinderen
te weten komen en kunnen inspelen op datgene waar de kinderen behoefte aan
hebben.

