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 Datum: 13 november 2020, Nr. 11 

 

                                                      14 november    -  Jinte Bol 
                                                               15 november    -   Katoo Driessen 
                                                               18 november     -  Megallen Vaes 
                                                               20 november     -  Michael de Leeuw   
                                                                

Een feestmaand met “hindernissen” 
De laatste persconferentie van minister-president Mark Rutte heeft binnen stichting Obase geleid tot een 
heroverweging van de reeds bestaande coronamaatregelen. Vorige week vrijdag werd u hierover nader  
geïnformeerd. Met de nodige improvisatie gaan we er toch voor zorgen dat de kinderen een gezellige 
decembermaand tegemoet gaan. Over de Sinterklaasviering krijgt u volgende week meer informatie via Parro. 
Verderop in deze Kletskop leest u al iets over de eerste Sint-ervaringen in groep 1/2/3. De Kerstviering zal dit 
schooljaar binnen de schooltijden gaan plaatsvinden. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de volgende 
Kletskop. 
 

Voortgangsgesprekken 
Afgelopen maandag hebben alle ouders/verzorgers een berichtje via Parro gekregen over de 

voortgangsgesprekken. Bijna alle ouders/verzorgers hebben 

inmiddels een afspraak ingepland. De gesprekken vinden plaats op 

maandag 16 november en op donderdag 19 november. De 

gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden. Indien iedereen op de 

ingeplande tijd bereikbaar is, dan kunnen de gesprekken volgens 

planning verlopen. Mocht tijdens het gesprek blijken dat er 

onvoldoende tijd is om alles door te spreken, dan maken we op een 

ander moment graag een vervolgafspraak. 

 

Verschijning van De Kletskop 
Eerder informeerden we u over de 

gewijzigde frequentie m.b.t. de 

verschijning van de Kletskop.  

De volgende Kletskop krijgt u op 

vrijdag 27 november in uw 

mailbox.  
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Sparen met elkaar 
Op woensdag 30 september jl. startte bij Jumbo het sparen voor onze 
school. Bij elke besteding van € 10 ontvangt u nog steeds 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. Dat kan ook door de punten te 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. U kunt uw gespaarde punten  
ook inleveren bij ons op school; dan scannen wij ze zelf in.  

Donderdag 12 november stond de teller op 2194 punten. Nu staat de teller op 3365 punten! 

Heel mooi dat u ons helpt door te sparen voor onze school. De actie duurt tot 17 november. 

 
Schoolfruit 
Deze week zijn we met het schoolfruitprogramma gestart. 

Het EU-schoolfruitprogramma loopt t/m de week van 12 

april 2021. Met vaste groente- en fruitdagen eten de 

kinderen ruim 2x zoveel groente en fruit als op de scholen 

die niet meedoen aan het schoolfruitprogramma. Deze 

week stonden er waspeentjes, banaan en appel op het 

programma. Het fruit wordt uitgedeeld op wo-do-vr. 

 
 
 
Mad Science 
Het zag er even naar uit dat de Mad Science bijeenkomsten niet door zouden gaan. Gelukkig hebben zich toch 
nog 18 leerlingen aangemeld. Afgelopen maandag stond de bijeenkomst in het teken van magnetisme.  De 
kinderen deden allerlei proefjes met de magneten. Ze leerden o.a. over de magnetische noord- en zuidpool op 
een magneet. Hieronder enkele sfeerbeelden van experimenterende kinderen.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/
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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                              
                                                                            

                          17-11  Voortgangsgesprekken                                               
                          19-11  Voortgangsgesprekken 
                          17-11  Einde Spaaractie Jumbo  
                          27-11  Nieuwe glijbaan wordt geplaatst 
 

 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Sinterklaas 

Het is weer zover: Sinterklaas is onderweg naar Nederland. En 

natuurlijk geeft dat weer heel veel leuke en spannende 

situaties. We kijken in groep 1-2-3 iedere dag tijdens het eten 

en drinken bij de ochtendpauze naar het sinterklaasjournaal. Zo 

volgen we met elkaar alle belevenissen van Sint en zijn Pieten.  

Dinsdag ontvingen we een brief van Sinterklaas waarin hij ons 

vroeg welke cadeautjes wij op ons verlanglijstje voor op school 

wilden zetten. En er viel genoeg te kiezen! In de klas hangt ook 

een poster van Sinterklaas op met op de achterkant een grote landkaart. Hierop hebben we gekeken waar 

Dreischor en Zwalk liggen. En dat is best zoeken!  

Omdat de periode tot 5 december best lang is hebben wij er voor gekozen om vanaf maandag 23 november 

pas echt in de klas sinterklaasboeken gaan lezen, sinterklaasspelletjes gaan doen en met allerlei 

sinterklaasspullen zullen gaan spelen.  

Door het corona-virus kan er ook een heleboel niet en dat vinden we allemaal heel erg jammer. Maar we gaan 

er met elkaar ons best voor doen om er een fijn kinderfeest van te maken.  

 

Veilig Leren Lezen 

We zijn donderdag aan kern 4 begonnen. Wat gaat de tijd toch snel! En wat kunnen die kinderen van groep 3 

al veel; knap hoor! Het nieuwe ankerverhaal heet “Lollig” en gaat over wonen. Het huis van Sinterklaas in een 

speelhoek sluit hier prachtig bij aan.  

In deze kern leren we en oefenen we met de korte klanken o – a – u en de medeklinkers w – j.  

        

 

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/
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Nieuws uit groep 4-5-6 
De komende week gaan we in de klas bespreken hoe je een goede spreekbeurt kunt houden. Hieronder kunt u 

alvast lezen waar we het over gaan hebben en waar de leerlingen op moeten letten. Vandaag heeft juf Linda 

een les gegeven over hoe je bruikbare informatie kan vinden op internet. We hebben de website 

www.koekeltjes.nl bekeken waarop kinderen heel veilig naar informatie kunnen zoeken.  

Alle leerlingen maken dit schooljaar een werkstuk en geven 1 keer een spreekbeurt in groep 5 en 6. Groep 4 

leerlingen mogen kiezen of ze mee willen doen met werkstukken en/of spreekbeurten het hoeft nog niet maar 

mag natuurlijk wel!  

Kies een onderwerp   

 Je spreekbeurt duurt ongeveer 10 a 15 minuten. In tweetallen 
duurt je spreekbeurt ongeveer 2x zo lang. Oefen de spreekbeurt een 
keertje voor je vader/moeder, broertje/zusje, opa/oma of voor de 
spiegel.  
 Je doet je spreekbeurt dit jaar alleen of in tweetallen, kies een 
interessant onderwerp.  
 Als je gekozen hebt, wat zijn dan de belangrijkste punten 
waarover je wilt vertellen? Als je dat al weet, is het veel makkelijker 
om informatie te zoeken.  

 Heel veel spreekbeurten beginnen met de geschiedenis van het 
onderwerp. Ook een omschrijving (dier) kan goed.  

 Als afsluiting van een spreekbeurt kun je het beste een paar  
vragen stellen aan de klas. De kinderen uit de klas kunnen natuurlijk ook vragen stellen.  

Verzamel informatie 

 Je weet zelf veel meer van het onderwerp dan je denkt.  
 Ooms, tantes, buren en anderen van wie jij denkt dat ze iets over het onderwerp weten, kunnen je 

misschien ook helpen.  
 Natuurlijk ga je zoeken in boeken, tijdschriften en Internet, in de openbare bibliotheek, of thuis in de 

boekenkast.  
 Zet het verhaal dat je wilt houden eerst helemaal op papier.  
 Gebruik tijdens je spreekbeurt alleen woorden die je begrijpt.  
 Lees het dan een paar keer door. Na drie keer goed lezen kun je het meeste al uit je hoofd vertellen. 
 Houd je papier bij de hand, maar probeer het meeste gewoon te vertellen en niet op te lezen. 

 Aan het eind van jouw spreekbeurt de spulletjes rond laten gaan. Doe dat nooit tijdens de 
spreekbeurt, want dan letten de kinderen niet op jou, maar op de spulletjes.  

 Plaatjes en tekeningen op het bord. Denk er aan dat iedereen dit moet kunnen zien. Hele kleine 
plaatjes hebben dus geen zin. Ga het bord niet versieren met allerlei vlaggetjes, bloemetjes en 
dergelijke. Dit hoort niet bij de spreekbeurt.  

 Kijk niet naar beneden, kijk de klas in. Probeer niet steeds naar dezelfde kinderen te kijken.    
 Praat hard en duidelijk!    

Veel succes met het voorbereiden!!! Groeten van meester Tim                    

 

 

 

 

 

http://www.koekeltjes.nl/
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Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht blok 3 

Maandag 16 nov: Leren: woorden week 1 + 2 spelling 
   Maken: werkwoorden week 2 
Dinsdag 17 nov: maken: redactiesommen blad 10 
   Topotoets 3 
woensdag 18 nov: maken: stenvert maten en gewichten blad 19 en 20 
vrijdag 20 nov:  Leren: woordenschat week 1 + 2 
Maandag 23 nov: Leren: woorden week 1 + 2 + 3 spelling 

maken: werkwoorden week 3 
Toets Engels unit 1 

Dinsdag 24 nov: maken: redactiesommen blad 11 
Woensdag 25 nov:         Maken: stenvert maten en gewichten blad 21 en 22 
   Toets biologie thema 1 
vrijdag 27 nov:  leren: woordenschat week 1+2+3 
maandag 30 nov:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 
spelling  
dinsdag 1 dec:  maken: redactiesommen blad 12 
woensdag 2 dec: maken: stenvert maten en gewichten blad 23 en 24 
donderdag 3 dec:           leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les 

leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding  
 
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.   
 

Escaperoom "Hack de hacker" 
Vrijdag 6 november heeft groep 7/8 een online escaperoom gespeeld. Ze moesten door middel van 
verschillende spelletjes de hacker hacken.  
Het was een pittige escaperoom, maar het is iedereen gelukt om het spel binnen het uur uit te spelen. Erg 
knap! 
De leerlingen hebben hierbij gewerkt aan het samenwerken, het ontdekken van opdrachten, rekenactiviteiten 
en omgaan met de spanning.  
Dat laatste maakte heel wat los! Wat was iedereen fanatiek en geconcentreerd bezig. Erg leuk! 
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Hieronder nog een aantal reacties van de leerlingen op de escaperoom: 

 
Ik vond de escaperoom leuk en interessant. Je moest dingen zoeken 

en codes opschrijven en je leerde beter samenwerken met personen 

en andere manieren van hoe anderen dat doen. 

Groetjes Fleur 

Lieve allemaal, 
Vrijdag hebben we als klassenbeloning de escape room gedaan.  
In groepjes van drieën en bij iedereen is het binnen het uur gelukt. We 
deden het op tijd en de eerste plaats ging naar het groepje van 
Carmen, gefeliciteerd! Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het 
winnen maar om de lol met elkaar. 
 
liefs Juliette  
 
Vanuit de MR: 

De MR vergaderde vorige week woensdag digitaal. Onder andere is gesproken over de fusie met Octho 
waarover u later wordt geïnformeerd, de samenwerking met Kibeo, het “eten en drinken protocol” en het 
onderzoek naar de ventilatievoorzieningen op De Klimop. De volgende MR vergadering is op woensdag 6 
januari om 12.30 uur. 
 

 

 

Wij werken op dit moment aan het thema: Herfst! We lezen 
verhaaltjes over de herfst, zoeken buiten naar blaadjes en maken 
knutselwerkjes.  
Afgelopen vrijdag hebben wij samen met groep 1,2 en 3 mee 
gedaan aan het voorleesontbijt. Dat was gezellig en smullen! 
Nieuwe medewerker: Hallo, mijn naam is Anne-Marie Brekelmans. 
Ik ben 24 jaar oud en woon in Brouwershaven. Ik ben werkzaam 
voor Kibeo sinds januari 2019. Sinds 26 oktober kom ik het team in 
Dreischor versterken. Ik ben hier te vinden om maandag, dinsdag 
en donderdag. Ik vind dit ontzettend leuk en heb er veel zin in!                   

                                               
                                                                             Groetjes Anne-Marie 
 

 

 

 

 

 

 


