
 

 

 Datum: 2 oktober 2020, Nr. 7 

 

                                                  9 oktober   -   Timothy Maartense 
 
Sparen met elkaar 
Vanaf woensdag 30 september jl. kunt u bij Jumbo 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 komt binnenkort 
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 hebben wij een dropbox geplaatst, waar u ze in achter kunnen laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school. 

Richtlijnen vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
In het afgelopen schooljaar hebben we al een paar keer met u gecommuniceerd over het fenomeen “verlof 
buiten de reguliere schoolvakanties”. De vraag daarbij is steeds: wanneer mag een kind verzuimen buiten de 
reguliere schoolvakanties? Om daar (nogmaals) duidelijkheid over te scheppen hebben de schoolbesturen op 
Schouwen-Duiveland samen met de gemeente een document opgesteld dat als handreiking kan dienen voor 
ouders/verzorgers die een aanvraag willen indienen voor extra verlof voor hun kind(eren). Het document heeft 
de naam “Regeling vrijstelling schoolbezoek” meegekregen.  
In een bijlage bij deze Kletskop treft u het document aan. Het is ook te vinden op onze website onder “Onze 
school – formulieren – verlof aanvragen”. 
 
Mad Science 
Op dinsdag 6 oktober a.s. is de kick-off van een nieuw aanbod van Mad Science. Met een spannende show zal 
een “professor” de kinderen van groep 3 t/m 8 enthousiast maken voor een naschools aanbod in het kader 
van techniek en wetenschap. Op onze school is ook vorig jaar door diverse kinderen gebruik gemaakt van dit 
aanbod. Mad Science start bij voldoende belangstelling op 02-11-2020 een cursus op De Klimop. Alle kinderen 
die op 6 oktober een flyer mee naar huis krijgen, kunnen zich hiervoor inschrijven.  
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke schooldag! Ga naar huis met leuke gadgets en steek er 
ook nog iets van op! 
                                                                                                     De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school,  
                                                                                                     duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de  
                                                                                                     school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus,  
                                                                                                     met nieuwe lessen en gadgets! 
 
                                                                                                     https://inschrijven.mad-science.nl 
 
 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoho.email-view.eu%2Focgeturl%2F13ef.4aba358de%3Fl%3Df0992fc0-ffc6-11ea-8027-52540046c8e7%26m%3Def896d70-ffc6-11ea-adaa-52540063e0e7%26h%3Da827f4900176921e6052370e822465e735e098efe011f90d606a85dc4c00d085&data=01%7C01%7Ca.koster%40obase.nl%7Cda608ae64b73403132b008d861ead547%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=cTOct365fNv65ez7T7HByh2xqHLa%2BAhJYRkpnodvfes%3D&reserved=0


 

 

 

 
MR-lid 
Op de vacature voor MR-lid voor de oudergeleding hebben we één reactie gekregen. De periode van 
kandidaatstelling is inmiddels gesloten. Dat wil zeggen dat er geen stemming hoeft plaats te vinden.  
Femke van der Poel, moeder van Nina (gr.5) en Julius (gr.7), zal onze MR komen versterken. We heten haar 
van harte welkom en wensen haar veel succes en plezier. 

Helaas nemen we van Corina Berrevoets afscheid als lid van de MR. Zij zal wel als penningmeester actief 
blijven, waar we heel blij mee zijn. We bedanken haar voor haar betrokkenheid en inzet, voor wel 6 jaar als 
MR-lid.  

 
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                              
                                                6-10  Kick-off Mad Science 
                                                8-10  Voorleeswedstrijd  
                                                9-10  Einde Kinderboekenweek 
                                              15-10  Afscheid meester Hans                                               
                                              19-10 t/m 23-10  Herfstvakantie 
                                              17-11  Einde Spaaractie Jumbo 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 

Start Kinderboekenweek 
Woensdagochtend zaten we met alle leerlingen bij elkaar voor de opening 
van de Kinderboekenweek. De kinderen van de groep 4-5-6 en 7-8 kwamen  
naar ons lokaal en ook zij vinden dat het mooi geworden is. 
We hoorden wie de Gouden Griffel en de Gouden Penseel gewonnen hebben.  
Juf Ali las het prentenboek "held op sokken" over een ridder zonder baard voor.  
Een mooi en humoristisch boek op rijm, geschreven door de winnares van de  
gouden griffel: Bette Westera.  
Na het voorlezen luisterden we samen nog naar het speciaal voor de  
Kinderboekenweek geschreven lied: “En toen..........” 
 
Het thema voor de komende twee weken in groep 1-2-3 is "ridders en kastelen". En daarbij wordt natuurlijk 
ook veel aandacht besteed aan boeken en leesplezier. We hebben er zin in.  
 
Tip: Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 
Ga nu naar: www.yoleo.nl  
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! 
Iedereen met een biebpas kan gebruik maken van Yoleo. Er staan tientallen bekende boeken op om te kiezen, 
op verschillende leesniveaus! Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen, is het ook heel fijn voor 
kinderen die wat meer moeite hebben met lezen. 

 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Aardrijkskunde thema 1 
We gaan beginnen met het eerste thema van aardrijkskunde: “Onderweg”. Op weg naar school zie je huizen 
en straten. En misschien grote gebouwen of een kerk. Waarom staan die juist daar? Hoe ziet dat eruit op een 
plattegrond of op een kaart? De volgende begrippen komen aan bod: wijk, buurt, ruimte, inrichten, 
plattegrond, schaal, legenda, kaart.  

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


 

Kinderboekenweek 
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het thema van geschiedenis en heeft de mooie titel “En toen?” 
gekregen. In groep 4-5-6 gaan we lezen in het boek “De zee kwam door de brievenbus” geschreven door Selma 
Noort. Het onderwerp van het boek betreft een stukje Zeeuwse geschiedenis, het gaat namelijk over de 
watersnoodramp in 1953.  

Om ook actief met het thema aan de slag te gaan maken we een drijvend museum om een dierbaar object in 
te bewaren. Wilt u thuis samen met uw kind een dierbaar klein object uitzoeken. Kies iets dat in de jaszak past 
en weinig weegt.  We willen aankomende dinsdagmiddag 6 oktober gaan knutselen. Alvast bedankt!  
Groetjes van meester Tim en juf Linda 

 

 

 

 

 
 

 

                 Voorbeeld van kleine dierbare objecten.                    
 
                                                                                                                   Voorbeeld van de drijvende musea. 

Voorleeswedstrijd in groep 4-5-6 
De leerlingen van groep 4-5-6 kunnen meedoen met de voorleeswedstrijd in de klas. Er zijn acht leerlingen die 
gaan voorlezen in onze groep. Daarna kiezen wij gezamenlijk wie de beste voorlezer is.  
De beste 2 voorlezers uit onze klas mogen op donderdag 8 oktober meedoen met de voorleeswedstrijd in de 
hal met groep 7 en groep 8 erbij. We zijn heel benieuwd! Veel succes allemaal!  

 
Spelletjes 
Wanneer de leerlingen klaar zijn met de les, gaan ze verder oefenen in de “werelden” van rekenen. De 
leerlingen oefenen dezelfde rekendoelen als in de les. Tot slot van de les mogen de leerlingen naar de “taken” 
die ik voor de leerlingen heb klaargezet. Hierin staan allerlei leerzame spelletjes die de leerlingen kunnen 
spelen. Ze oefenen spelling, maar ook rekenen, Topo Nederland trainer, klokkijktrainer, de ik-vorm trainer, 
door het tiental trainer, verleden tijd trainer en nog meer leuke en leerzame spelletjes. De vorig jaar 
aangeschafte smartgames zijn ook erg populair bij de leerlingen en soms mogen de leerlingen na de les 
natuurlijk ook een potje schaken. 

  

 
Toets rekenen 
Deze week hebben de leerlingen de eerste toetsen van spelling en rekenen gemaakt.  

 

 

 

 



 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht blok 2 
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.  

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

Spannend, maar hier nog wat tips voor de lezers: 

● Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek. Probeer eerst eens hardop of het boek 
ook lekker voorleest.  

● Iedereen kan voorlezen! Vooral jezelf blijven, dat helpt.  
● Je leest minimaal 3 minuten en maximaal 5 minuten (inclusief de inleiding). Lees rustig en neem de 

tijd.  



 

● In de inleiding vertel je over de titel van het boek, auteur (eventueel illustrator), en (heel kort!) wat er 
vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment zodat luisteraars snappen waar het verhaal over gaat.  
Het is ook leuk om te vertellen waarom je dit boek hebt gekozen.  

● Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem. Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en vraag of 
iemand daarop wil letten. 

● Probeer contact te houden met je publiek. Houd je boek dus niet voor je gezicht en probeer zo nu en 
dan de mensen in de zaal aan te kijken. 

● Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote gebaren, maar om 
boeiend voorlezen. 

● Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je kunt hard (niet te 
hard) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem kan bedroefd, blij, boos, dreigend of 
geheimzinnig klinken, als het maar past bij het verhaal.  

● Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon moet voorlezen.  
● Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen 

 

Ervaringen schoolreisje 
                                                              Lieve allemaal, 

                                                              Wij hebben een leuk schoolreisje achter de rug. We hebben zwaardvechten  
                                                              gedaan en dat was heel leuk. We hebben leuke trucjes geleerd en we  
                                                              hebben ook op een vlot gestaan. Met een touw moest je trekken en dan 
       k                                                     kwam je vooruit en we deden dat ook met de boot en met de juf, maar we 
                                                              liepen ook bijna vast. Gwen bleef toen fluiten op haar fluitje als gezelligheid. 
In de arena moest een stoere meester naar beneden komen en iedereen riep zelfs van andere scholen 
meester Tim en hij werd uitgekozen en moest nep vechten met een gladiator op anderhalve meter, dus het 
was een geslaagde dag. 
                                                                                                                                        liefs Juliette  

beste ouders van groep 7 & 8, 

Dit jaar was het een heel leuk schoolreisje. We gingen naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. Daar kon je van 
alles doen, zoals zwaardvechten, boogschieten, en patat eten :-) Echt een aanrader om daar eens een keertje 
naar toe te gaan. Groep 4-5-6 en 7-8 gingen mee. 
Je mocht daar in een tweetal door het park zonder begeleider, maar mijn groepje ging wel met een begeleider, 
want dat is gezellig. 
Er was ook een winkeltje, maar met €7,50 kon je niet veel kopen, maar toch heel leuk.  
Het Romeinse museum was ook heel leuk met allerlei leuke spullen zoals oud hout, mensen skeletten als 
fossiel en oude dieren.  
Nu een grappig stukje: meester Tim mocht meedoen met een gladiatorengevecht.  
En in de bus was het heel gezellig. 
                                                                                                                                           groetjes Jaimy 

  

    

 

 

 

 


