
 

 

 Datum: 9 oktober 2020, Nr. 8 

 

                                                    10 oktober   -   Jarne v.d. Helm 
                                                               10 oktober   -   Fleur van Vliet 

EU-Schoolfruitprogramma 
Ook dit schooljaar zijn we weer toegelaten tot het EU-Schoolfruitprogramma. Dat betekent  
dat alle leerlingen m.i.v. 11 november elke woensdag, donderdag en vrijdag in de ochtend- 
pauze gratis fruit/groente krijgen aangeboden. Dit is mogelijk door een Europese subsidie.  
Het schoolfruitprogramma past in ons streven om de leerlingen een gezonde leefstijl aan te  
leren, waarvan gezonde voeding een onderdeel is. Gedurende het half jaar dat het  
schoolfruitprogramma loopt, maken de leerlingen kennis met diverse soorten groente en fruit.  
Zij zullen wellicht nieuwe smaken gaan ontdekken. Het EU-Schoolfruitprogramma loopt  
t/m 16 april 2021. Op de dagen dat er schoolfruit wordt uitgedeeld, hoeven de leerlingen voor de 
ochtendpauze geen fruit van thuis mee te nemen. Voor de middagpauze kan dat natuurlijk nog wel.  

 
Aanpassing schoolgebouw 
De aanpassing van ons schoolgebouw om het geschikt te maken voor de opvang van 0- tot 4-jarigen is bijna 
gereed. We mogen wel zeggen dat het geheel er erg mooi gaat uitzien. Groep 1-2-3 is een paar weken geleden 
al verhuisd naar de voorkant van de school en Kibeo zal in de herfstvakantie de overstap van de Moggestraat 
naar De Klimop gaan maken. Het lokaal voor de allerjongsten is inmiddels voorzien van een slaapkamertje en 
een nieuwe keuken, de wanden zijn bijgewerkt en een schuifdeur met glas is aangebracht. Als laatste moet er 
nog een commode worden geplaatst bij de kleutertoiletten en moet de watertoevoer naar de diverse 
tappunten worden aangelegd. Voor de herfstvakantie moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Door onze 
school toegankelijk te maken voor kinderen van 0 t/m 12 jaar wordt een keuze voor De Klimop nog 
aantrekkelijker.   

 
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.  

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/


 

 

 

Mad Science 
Op dinsdag 6 oktober jl. is de kick-off geweest van een nieuw aanbod van Mad Science. Met een spannende 
show probeerde een “professor” de kinderen van groep 3 t/m 8 enthousiast te 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 van 
4 bijeenkomsten op De Klimop.  
                                                                                  Alle kinderen van gr. 3 t/m 8 kregen een flyer mee naar huis.  
                                                                                  Zij kunnen zich  online inschrijven voor dit aanbod.  
                                                                                   Tijdens deze naschoolse cursus gaan kinderen aan de slag met  
                                                                                   talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.  
                                                                                   Een welkome afwisseling na een drukke schooldag! Zij gaan  
                                                                                   naar huis met leuke gadgets en steken 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 wordt er een nieuwe cursus gestart met nieuwe  
                                                                                   lessen en gadgets!   https://inschrijven.mad-science.nl 
 

Corona 

U heeft waarschijnlijk via diverse media wel vernomen dat de Corona-pandemie nog niet is uitgeraasd. Ook in 
ons land neemt het aantal besmettingen weer in hoog tempo toe. Dat betekent dat de kans toeneemt, dat een 
of meerdere leerkrachten ook ziek worden. Of dat een leerkracht volgens protocol moet thuisblijven, omdat 
een huisgenoot besmet is of ziekteverschijnselen heeft (koorts/benauwdheidsklachten).  
De kans dat in dat geval een invaller/invalster beschikbaar is, is vrij klein; het lerarentekort doet zich ook in 
onze regio gelden. We kunnen dan ook niet uitsluiten dat er wel eens een klas moet thuisblijven en/of dat we 
moeten terugvallen op onderwijs op afstand (thuisonderwijs).  
Uiteraard doen we ons uiterste best om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk te continueren.  

Voorleeskampioen 
Gisteren heeft Juliette v.d. Hoek de schoolfinale van de voorleeswedstrijd gewonnen en  
mag zich dit jaar Voorleeskampioen van De Klimop noemen. Juliette las voor uit het boek  
“Sjakie en de chocoladefabriek” van Roald Dahl.  Zij nam het in de schoolfinale op tegen 
Noél, Julius, Izzy, Carmen en Megallen. De jury benoemde in haar juryrapport de inleiding,  
de presentatie en rustige voorleestoon als pluspunten, die maakten dat Juliette deze editie  
van de voorleeswedstrijd tot winnares werd uitgeroepen. 
In het voorjaar van 2021 mag Juliette onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale  
finale. Waar die wordt gehouden is nog niet bekend. 
 

Frequentie De Kletskop 
Na de herfstvakantie zal De Kletskop tweewekelijks gaan verschijnen i.p.v. wekelijks. Uiteraard zullen we u nog 
steeds op de hoogte houden van de gang van zaken op school. Via Parro zullen we regelmatig leuke en 
relevante zaken met u delen. De reacties op het gebruik van de Parro-app zijn zeer positief.  

 
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                              
                                                9-10  Einde Kinderboekenweek 
                                              13-10  Logopedische screening gr.2 
                                              15-10  Afscheid meester Hans                                               
                                              19-10 t/m 23-10  Herfstvakantie 
                                              17-11  Einde Spaaractie Jumbo 

 

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


Schoolfoto’s 
Gisteren hebben de leerlingen een bestelformulier meegekregen om online de gemaakte schoolfoto’s te 
kunnen bestellen. Op de achterkant van het formulier staat hoe een bestelling gedaan kan worden. Op de 
voorkant vindt u een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de site van de fotograaf. 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Bente van der Valk. Ik ben 15 jaar oud en ik woon in Dreischor. Mijn hobby’s zijn voetballen en 
paardrijden. Ik volg de opleiding kindprofessional op het Scalda in Goes. Ik wil na deze opleiding graag de Pabo 
gaan doen en juf worden. Dit schooljaar loop ik op donderdag en vrijdag stage. De ene dag bij Kibeo en de 
andere dag op De Klimop in groep 1-2-3. 

Thema  Ridders en kastelen 
De kinderen in groep 1-2-3 vinden het erg leuk om over iets van vroeger te werken en te leren en ridders en 
kastelen spreken zeker tot de verbeelding. In de kring lezen we mooie prentenboeken voor over ridders 
zonder billen en draken zoeken in de nacht.  
In de gang spelen we met ridderlego en ridder Playmobil, er liggen ridder-puzzels en met blokken of mozaïek 
kunnen we mooie kastelen maken.  En natuurlijk worden er weer prachtige knutselwerkjes gemaakt: kastelen, 
draken, ridders en schilden.  
De Kinderboekenweek “En toen….”  is afgelopen, maar wij gaan nog een week door met dit thema.  
 

              
 

                 
 
 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Kinderboekenweek 
Naar aanleiding van het boek ‘De zee kwam door de brievenbus’ hebben de leerlingen dinsdag een drijvend 
museum geknutseld van restmateriaal. De leerlingen waren erg enthousiast en hebben hele creatieve 
oplossingen bedacht en gemaakt. Volgende week gaan we testen of ze ook daadwerkelijk blijven drijven en 
volgen er nog foto’s.  

Voorleeswedstrijd 
Dinsdag jl. hebben we in de klas de voorronde gehouden van de voorleeswedstrijd. Lennart, Izzy, Tim, Bastijn, 
Karolina, Amber, Ryan, Megallen en Fleur namen deel. Ze waren alle negen heel erg goed! Megallen en Izzy 
zijn door de klas gekozen om de groep te vertegenwoordigen op de grote schoolfinale van de 
voorleeswedstrijd, die donderdag werd gehouden. Ook daar deden ze het goed; complimenten, hoor!  



                                            
  
Mad Science 
Deze week kregen de leerlingen een knallende presentatie van Mad Science met allerlei chemische proefjes. In 
november komt Mad Science (bij voldoende belangstelling!) terug op school en kunnen de leerlingen 
deelnemen aan workshops (na schooltijd), waarin ze zelf gaan experimenteren. Meer informatie over het 
aanmelden van uw kind heeft u kunnen lezen in de flyer die zij hebben meegekregen. 

                  

Engels toets 
Vrijdag wordt de toets Engels afgenomen. Het is de bedoeling dat de leerlingen de woorden van het 
meegegeven stencil in het Nederlands en Engels kunnen uitspreken en opschrijven. De leerlingen leren de 
woorden van Nederlands < > Engels en van het Engels naar het Nederlands.  
 
Schaaktoernooi 
Sinds vorige week spelen we iedere vrijdagmiddag het schaaktoernooi met de leerlingen van groep 4 t/m 8 in 
de overblijfruimte. Alle deelnemers spelen 1 x tegen elkaar en kunnen dan punten verdienen. Aan het eind van 
het toernooi is de nummer 1 de kampioen van de school en krijgt een prijs. Aan de hand van de ranglijst 
maken we de schaakteams die mee mogen doen met het schoolschaaktoernooi op Pontes Pieter Zeeman in 
februari 2021. Het schaakschema hangt in de klas, zodat de leerlingen de stand kunnen bekijken.  

                                                     

Ventileren 
I.v.m corona staan de ramen in de klas zo veel mogelijk open om voldoende te kunnen ventileren. Het kan de 
komende maanden wel eens wat fris zijn in de klas, dus vraag ik hierbij om de leerlingen een extra vest of extra 
trui mee te geven.  



Archeon 
Leuk om te zien: Op het schoolplein is in de pauze een prehistorische hut nagebouwd  

                                        

 

Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht blok 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 
Dinsdag 13 okt:  Topografietoets groep 5 hoofdstuk 4 
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.  

 
Topografietoets 
De tweede topografietoets is opgegeven voor dinsdag 13 oktober. We hebben voor deze keer de topografie 
uit groep 5 hoofdstuk 4: de provincies en hoofdsteden van Nederland. De kinderen hebben hun eigen 
ingevulde kaart, een blanco kaart en nakijkkaart in de huiswerkmap gestopt. Succes met leren!  

 



Voorleeswedstrijd 
Maandag- en dinsdagmiddag hebben 8 kandidaten uit onze klas een poging  
gedaan om een plekje te bemachtigen voor in de finale van de voorleeswedstrijd  
van De Klimop. Alle kinderen hebben fantastisch gelezen. Alle kandidaten hebben  
een mooie oorkonde meegekregen, want lezers zijn allemaal winnaars!  

De nummers 1 en 2 uit groep 7 en groep 8 (Noél, Carmen, Julius en Juliette)  
mochten door naar de grote finale in de hal, waar alle kinderen van de school  
kwamen luisteren naar de prachtige voorleesverhalen.  

De presentatoren (Teun en Anne) introduceerden de voorlezers bij het publiek.  
Toen was het de taak aan de jury (meester André, Jaimy en Yasmine) om te  
bepalen wie de voorleeskampioen zou worden. Na lang beraad kwamen zij tot  
de conclusie dat Juliette de winnares van dit schooljaar is. Gefeliciteerd!  
Je hoort zo snel mogelijk van de juf wat de volgende ronde wordt op  
Schouwen-Duiveland.  

 
Juf Isabel met verlof 
Volgende week vrijdag 16 oktober heeft juf Isabel haar laatste werkdag voor haar zwangerschapsverlof. We 
gaan er een gezellige middag van maken om daarna ook de herfstvakantie te vieren!  

 

 

 

En verder in het dorp……….. 

Pompoenen versieren voor Halloween  

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt! Eind deze maand, op woensdag de 28e, gaan we met de DAC weer 

pompoenen versieren in het dorpshuis. Zo kunnen we het dorp toch in Halloween-stemming brengen, 

ondanks dat we dit jaar geen trick of treat-ronde voor snoep en ander 

lekkers kunnen doen.  

Pompoenen uitsnijden, beschilderen, beplakken en versieren kan gelukkig 

wel. Met een Halloween-verkleedpartij en een kinderdisco nadien denken 

we voor jullie een super leuk alternatief te hebben. Doe je mee? Geef  je 

dan voor donderdag 22 oktober op bij Saskia Kloet via een envelop met je 

naam erop en een bijdrage van € 3,00 erin. 

Let op: Ben je te laat met opgeven, dan is er geen pompoen voor je.  

We verwachten je tussen 13.30 en 15.30 uur. We hebben er zin in! Jij komt toch ook? 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM-qeThL7kAhUPCewKHbtHBn0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bndestem.nl/brabant/de-pompoen-duikt-steeds-vaker-op-in-huis-en-tuin~afb44e9e/&psig=AOvVaw3HVue-_vrWMbjH9fRGtbU1&ust=1567922357569730

