
 

 

 Datum: 25 september 2020, Nr. 6 

 

                                               30 september   -   Annemijn van Vossen 
 
Sparen met elkaar 
Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, 
ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen, kunnen wij namelijk extra leer-, 
spel- en sportmaterialen voor onze leerlingen aanschaffen. 
Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen 
zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school toekennen. Verder kunt u de punten ook 
scannen met de “Jumbo Sparen met Elkaar”-app. Deze app is beschikbaar voor  
zowel IOS- als Android telefoons en is in de App Store of Google Play Store te  
downloaden. Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten  
heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Tot slot kunt u uw  
gespaarde punten ook inleveren bij ons op school.  
Bij de ingang plaatsen wij een dropbox waar u ze in achter kunnen laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school. 

 
Alternatief voor informatieavond 
Nu het met de geldende coronamaatregelen niet mogelijk was om een fysieke informatieavond te 
organiseren, hebben de leerkrachten u op een alternatieve manier, via een PowerPoint-presentatie, 
geïnformeerd over de gang van zaken in de diverse groepen. Hopelijk heeft u zo toch een beeld kunnen krijgen 
van wat er in de klas van uw kind(eren) allemaal gedaan wordt. Mochten er n.a.v. de presentaties nog vragen 
zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht. Zij zijn graag bereid een en ander toe te 
lichten. 

 
Maak gratis kennis met tennis 
In een extra bijlage bij deze Kletskop ontvangt een flyer van TV Duiveland, de tennisvereniging in Nieuwerkerk.  
Kinderen van 5 t/m 12 jaar kunnen daar gratis 2 keer komen kennismaken met de tennissport. 

 
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                              
                                              30-9   Start Kinderboekenweek 
                                              30-9   Start Spaaractie Jumbo 
                                              8-10   Voorleeswedstrijd 
                                              19-10 t/m 23-10  Herfstvakantie 

 

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


 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Buitenlesdag 
Afgelopen dinsdag was de landelijke buitenlesdag. Wij hebben hier ook aan meegedaan en troffen het 
bijzonder met het mooie weer.  
Na het buitenspelen deed juf Miranda de kleine kring met groep 1 en 2 op de rand van de zandbak. Zij las eerst 
een verhaal over de wolf van roodkapje voor. Daarna bedachten de kinderen uit hoeveel woordstukjes de 
sprookjeswoorden bestaan met Mollie de Mol. Mollie met de sambabal en de kinderen klappend met hun 
handen.  
Groep 3 kreeg de rekenles buiten aan de picknicktafels. Eerst speelden we het spel “hoeveel stiften liggen er 
verstopt onder het kussen” en daarna kregen ze de instructie. Wat gaat het rekenen toch leuk, als je lekker 
met elkaar rond een tafel mag zitten. Nu eens even geen speelgeluiden van groep 1 en 2, maar vogelgeluiden 
en voorbij rijdende auto’s.  
Ook de middagkring deden we buiten: alle kinderen hadden een plaatje van een geitje met een getal erbij. Hoe 
maken we hier een kloppende getallenrij van? Tot 25 is best moeilijk hoor. Tot slot deden we een raadspel: 
welk getal heeft de juf in haar hoofd?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Het is meer dan 7 en minder dan 16 
 
Schoolreis naar de Vlindertuin 
Eerst met de bus naar Kwadendamme en onderweg natuurlijk wat snoepen.  
Eenmaal binnen hadden we de hele tuin voor ons alleen. Voor ons was een mooie ruimte bij de Kids Jungle in 
gereedheid gebracht, waar we de hele dag door drinken konden pakken.  
Danny, de dierenverzorger, kwam ons de jonge rode rattenslang Nacho laten zien. We konden haar van 
dichtbij bekijken en voelen en een aantal kinderen durfden haar zelfs vast te houden of rond de nek te 
houden.   
Hierna was het tijd om de dino’s en andere dieren te bekijken. De kinderen gingen heel enthousiast op zoek 
naar de kikkers, gekko’s, aapjes, dwergkrokodil en nog veel meer. Sommigen waren heel moeilijk te vinden.  
Als lunch kregen we een heerlijk bakje frietjes met mayonaise en een knakworst er bij. Wie klaar was, kon het 
geld uit gaan geven in het winkeltje, om vervolgens lekker in het water te gaan spelen.  
En wie daarna weer aangekleed was kreeg een koekje van mama Dijantha. Dank je wel voor je hulp!  
Om drie uur stond de bus weer klaar om ons weer terug in Dreischor te brengen. Gelukkig was er niemand 
achtergebleven en konden alle ouders hun kind weer lekker mee naar huis nemen. We hebben een 
fantastische dag gehad! Helemaal super! Dat is vast te zien op de vele foto’s die we via Parro hebben gedeeld.  
 

   

 

 



 

Hier nog een kleine indruk van de dag: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Schoolreis naar Archeon gr.4-8 
Hierbij een paar foto's van de schoolreis naar het Archeon. We hebben een  
fijne en gezellige dag gehad met zijn allen. We hebben veel gezien, gehoord en  
gedaan. De kinderen vonden het park prachtig. Gezamenlijk hebben we frietjes  
met kipnuggets gegeten in de Romeinse tempel. Tot slot hebben we nog een  
Gladiatorengevecht gezien. Buschauffeur Eelco heeft ons weer veilig heen en  
weer gebracht; bedankt Eelco voor de fijne busreis.  
Alle begeleiding ook vriendelijk bedankt. Hierdoor is het een mooi schoolreisje  
geworden.  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Zie voor meer foto’s ook het fotomapje: https://myalbum.com/album/iGRuqePsGW8X 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://myalbum.com/album/iGRuqePsGW8X


Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht blok 2 
Aanstaande maandag starten we met blok 2 van spelling, rekenen en taal. 
Maandag 28 sept: Rekentoets blok 1 
Dinsdag 29 sept: maken: redactiesommen blad 4 
Woensdag 30 sept: maken: stenvert maten en gewichten blad 7 en 8 
Woensdag 30 sept: Geschiedenistoets Brandaan 7 - hoofdstuk 1  
Donderdag 1 okt: Boekverslag totaal inleveren 
Vrijdag 2 okt:  leren: woordenschat week 1 
Maandag 5 okt:  leren: woorden week 1 spelling 
   maken: werkwoorden week 1 
   Groep 7: tegenwoordige tijd  en verleden tijd: ik-, hij- en wij-vorm 
                                          Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord,  
                                                          bijv. gebruikt voltooid deelwoord 
Dinsdag 6 okt:  maken: redactiesommen blad 5 
Woensdag 7 okt:  maken: stenvert maten en gewichten blad 9 en 10 
Vrijdag 9 okt:  leren: woordenschat week 1 + 2 
Maandag 12 okt:  leren: woorden week 1 + 2 spelling 
   maken: werkwoorden week 2 
   Groep 7: tegenwoordige tijd  en verleden tijd: ik-, hij- en wij-vorm 
                                          Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord,  
                                                          bijv. gebruikt voltooid deelwoord 
Dinsdag 13 okt:  maken: redactiesommen blad 6 
Woensdag 14 okt:  maken: stenvert maten en gewichten blad 11 en 12 
Vrijdag 16 okt:  leren: woordenschat week 1 + 2 + 3 
Dinsdag 27 okt:  maken: redactiesommen blad 7 
Dinsdag 27 okt:  leren: woorden week 1 + 2 + 3 spelling 
   maken: werkwoorden week 3 
   Groep 7: tegenwoordige tijd  en verleden tijd: ik-, hij- en wij-vorm 
                                          Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord,  
                                                          bijv. gebruikt voltooid deelwoord 
Woensdag 28 okt:  maken: stenvert maten en gewichten blad 13 en 14 
Donderdag 29 okt: Alle dictees: 
   leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling  
Vrijdag 30 okt:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 
                                           leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding =  taaltoets 
Vrijdag 30 okt:  Dictees over hoofdstuk 1 + 2 = woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling van 
                                           blok 1 én blok 2 
Maandag 2 nov: maken: rekenhuiswerk blok 2 = rekentoets 
Dinsdag 3 nov:  maken: redactiesommen blad 8 
Woensdag 4 nov:  maken: stenvert maten en gewichten blad 15 en 16 

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.  
Het kan goed voorkomen dat er soms huiswerk in de klas al wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat de 
werkwoordschema’s of een aantal werkbladen voor rekenen al af zijn.  

 
Boekverslag 
In de huiswerkmap is het overzichtsblad meegegeven voor het maken van een boekverslag. Deze 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 10 - donderdag 1 oktober - het boekverslag is klaar! 

 



Geschiedenistoets 
Afgelopen woensdag hebben we het hoofdstuk van geschiedenis over de Egyptenaren afgerond. De toets is 
opgegeven voor woensdag 30 september 2020. De kinderen hebben een samenvatting, begrippenlijst en een 
lijst met weetjes in hun huiswerkmap gestopt om te leren. Succes! 

 
Toneelstuk ‘Oorlogsgeheimen’ 
Afgelopen dinsdag zijn we naar wijkcentrum De Spinne in Goes geweest om naar het toneelstuk 
“Oorlogsgeheimen” te gaan. Het toneelstuk is gebaseerd op het boek “Oorlogsgeheimen”. Een mooi en 
indrukwekkend toneelstuk! We hebben genoten.  

 
Voorleeswedstrijd 
Volgende week start de Kinderboekenweek. Traditiegetrouw wordt ook dit  
jaar weer de voorleeswedstrijd gehouden. De voorronde voor groep 8 is op  
maandag 5 oktober. Voor groep 7 is deze op dinsdag 6 oktober. Uit deze  
voorrondes komen 6 leerlingen die groep 7 en 8 zullen vertegenwoordigen in  
de schoolfinale op donderdagmiddag 8 oktober.  

 

Schoolreis Archeon 
De schoolreis van groep 4 t/m 8 naar het Archeon in Alphen a.d. Rijn was gisteren erg geslaagd. Met zijn allen 
gingen we even terug in de tijd. Gelukkig werkte het weer ook mee: bijna geen regen!  
Via Parro zijn de ouders/verzorgers door juf Ellen gedurende de dag voorzien van foto’s van het bezoek aan 
het Archeon. Zo kregen zij vast een indruk van de belevenissen van hun kind(eren). 
In de volgende Kletskop volgen nog reacties van de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


