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 Datum: 27 november 2020, Nr. 12 

 

                                                      2 december    -  Jenthe Marijnissen 
                                                               4 december    -  Xavy Verwest 
                                                               8 december    -  Anne Rietdijk 
                                                               
 

Agenda                      
vrijdag   27-11  Hopelijk wordt vandaag de nieuwe glijbaan geplaatst 
vrijdag  04-12  Sinterklaasfeest    
dinsdag  15-12  Kerstcrea in alle groepen 
donderdag 17-12  Kerstviering 
vrijdag  18-12  Alle kinderen ‘s middags vrij 
vrijdag  18-12  Start Kerstvakantie 
maandag 04-01  Eerste schooldag in het nieuwe jaar 2021 
   
                         
                                                                            
De actie “Sparen met elkaar” 

De actie “Sparen met Elkaar” heeft 4602 punten opgeleverd; een 

geweldig resultaat. Binnenkort mogen we een cheque in ontvangst 
nemen waarmee we mooie spullen voor onze school kunnen aanschaffen. 
Het team en de kinderen van De Klimop willen iedereen bedanken die 
voor onze school gespaard heeft. Geweldig dat zoveel mensen onze actie gesteund hebben! Later zullen we u 
laten weten welke cadeaus we voor school hebben uitgekozen.  
 
 
Juf Isabel op school 
Gisteren bracht juf Isabel een bezoek aan school. Samen met haar 

partner Patrick kwam ze baby Emma showen. Alle kinderen en 

collega’s hebben de kleine en hele lieve Emma kunnen 

bewonderen; wat een schatje is het! Juf Isabel en Patrick 

ontvingen mooie cadeaus vanuit de ouderraad/mr en het team. 

Ook veel kinderen verrasten de nieuwe papa en mama met 

cadeaus,  knutsels en tekeningen. Alle kinderen werden  door juf 

Isabel getrakteerd op een (verpakte) feestcake; dat was smullen! 

Emma zal zich later niet veel van het bezoek aan school kunnen 

herinneren, want ze was de hele tijd in diepe rust.    
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Voortgangsgesprekken 

 
Vorige week hebben we met (bijna) alle ouders/verzorgers 
gesproken over de vorderingen van hun kind(eren). Jammer dat de 
gesprekken niet fysiek konden plaatsvinden, maar binnen de 
mogelijkheden die er momenteel zijn was dit een goed alternatief. 
Mocht u de komende periode (nog) vragen of behoefte aan een 
gesprek hebben, dan kunt u uiteraard altijd even contact opnemen 
met de groepsleerkracht van uw kind(eren). We maken graag tijd 
voor u vrij.  
 

 
Schoolfruit 

We hebben al verschillende soorten groenten en fruit gekregen om lekker te proeven en te eten. Tomaten, 

appels, wortels, bananen, meloen, mandarijnen... Natuurlijk is het altijd mogelijk om zelf ook nog wat fruit 

mee naar school te geven; zeker als uw kind niet alles lust.  

 

Sinterklaasviering  

In de klas hebben we gekeken naar het spannende verhaal van “het 

grote geheim van Sinterklaas”. Daarin konden we horen dat 

Sinterklaas zelf de wens heeft uitgesproken om onze school toch op 4 

december te willen bezoeken. Nu vinden wij dat tijdens alle corona 

beperkingen wel heel erg leuk en we willen hem graag verwelkomen.  

Het bezoek zal er uiteraard iets anders uitzien dan andere jaren. De 

kinderen komen om half 9 gewoon in de eigen klas. Als iedereen er 

dan is zullen we met alle kinderen van de school een plekje zoeken in 

de multifunctionele ruimte. Daar wachten we de komst van de goedheiligman af. Er is dus geen grootse 

aankomst buiten, zodat het onderlinge contacten vanwege de coronaperikelen wordt beperkt.  

Na een kort welkom in de school zullen de kinderen per groep in deze ruimte hun momentje met de goede 

Sint hebben. Per groep wordt bedacht hoe we hem kunnen verrassen met liedjes of andere activiteiten. En nu 

maar hopen dat ze inderdaad de juiste pakjes bij zich hebben.  

Op deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken voor de pauze mee te nemen. Hier wordt door de 

ouderraad voor gezorgd. Voor de kinderen van de midden- en bovenbouw (de groepen 5 t/m 8) geldt dat ze 

wel voor hun eigen lunch moeten zorgen.  

 

Tot ziens op 4 december !  
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Mad Science 
Afgelopen maandag was het alweer de laatste les van Mad Science. De kinderen hebben ontzettend veel 
geleerd en vonden het heel erg interessant.  
Hieronder een paar foto’s van de laatsteactiviteiten: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema Sinterklaas 

Vorige week is de school helemaal gezellig in Sint sfeer 
versierd. Donderdag kregen we een filmpje van Sinterklaas, 
waarin hij vertelde dat de pieten ‘s nachts bingokaarten 
verstopt hadden in de klas! Na even zoeken vond Annemijn 
ze achter het gordijn! Toen konden we met Sinterklaas op 
het digibord een potje bingo spelen! Django had alle plaatjes 
die Sint opnoemde, dus bingo! 

Dinsdag hebben we nog een keer bingo gespeeld en nu hadden 
alle kinderen bingo! We hebben de kaarten maar op de stoel 
laten liggen, want de winnaar zou een tas met cadeautjes 
krijgen. De kinderen gingen vol spanning naar huis. En de volgende dag stond er inderdaad een tas vol met 
cadeautjes voor onze klas! We moesten er nog wel even naar zoeken. Bedankt Sint en pieten!  
We werken 2 weken over Sint en Piet. In de gang kunnen de kinderen weer heerlijk spelen in het huis van 
Sinterklaas: pepernoten maken van klei, cadeautjes inpakken, verkleden als Sint of piet en het paard 
verzorgen. 
In het poppenhuis zijn Sint en piet ook op bezoek. Verder zijn er tal van puzzels, boeken en spelletjes bij dit 
thema.  
In de klas proberen we bij alle chocoladeletters (jammer genoeg van papier) te bedenken welke namen die 
letter zouden kunnen krijgen.  
We hebben ook gekeken naar het filmpje van Sinterklaas over Dreischor en iedere dag kijken we het 
jeugdjournaal tijdens het eten en drinken.  
Verder zijn we druk in de weer geweest met de kleurplaten die we vanuit de dorpsraad gekregen hebben. We 
hebben er super ons best op gedaan en kregen als beloning een heerlijk zakje strooigoed.  
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Nieuws uit groep 4-5-6 

Tekenwedstrijd voor Sinterklaas 

Koffie-kaffee De Boekhouder heeft een tekenwedstrijd georganiseerd voor alle 

kinderen in Dreischor. De leerlingen hebben een mooie kleurplaat gemaakt. De 

kleurplaten zijn inmiddels ingeleverd, en zijn vanaf 25 november te zien op: 

www.sinterklaas-dreischor.nl Bij het inleveren werden de leerlingen getrakteerd op wat lekkers. Tot 28 

november (09.30 u) mag er gestemd worden op de mooiste kleurplaat. Op deze dag worden rond 14.00 u de 

winnaars bekend gemaakt en kan er een prijs worden opgehaald bij de ‘koffie-kaffee de boekhouder’. Wat een 

ontzettend leuk initiatief!! 

  

  

Boekstart 

Iedere donderdag komt juf Lenneke (leesconsulent) in de groep om leerlingen enthousiast te maken over 

nieuwe boeken en ook om het leesplezier te stimuleren. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

leesgesprekken, boekenkring, monitor afname en ook het thema “biodiversiteit”. 

http://www.sinterklaas-dreischor.nl/
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Gymles 

Sinds enkele weken gymmen we weer volop, de leerlingen hebben 

er weer veel plezier in. Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

zitten we in de gymzaal. Het 1e uur gymmen we met groep 7/8 en 

het 2e uur met groep 4/5/6.  

 

Juf Linda  

Juf Linda heeft een les gegeven over ‘Geluk’. De les begon met een 

korte meditatie om ontspannen te starten. De leerlingen zaten in de kring en hebben nagedacht wat geluk is 

en wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn. Aan het einde van les hebben de leerlingen een gelukwens voor 

elkaar geschreven op een kaartje. De leerlingen hebben mooie verhalen verteld en deden enthousiast mee. 

  

  

Nieuws uit groep 7-8 

 

Huiswerkoverzicht blok 3 

maandag 30 nov:  leren: woordenschat week 1+2+3 + woorden uit de les 
leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding 
maken: werkwoorden blok 3 week 3 

dinsdag 1 dec:  maken: redactiesommen blad 11 
woensdag 2 dec: maken: stenvert maten en gewichten blad 21 en 22 
dinsdag 8 dec:   maken: redactiesommen blad 12 
woensdag 9 dec:   maken: stenvert maten en gewichten blad 23 en 24 
 
Het kan goed voorkomen dat er soms al huiswerk in de klas wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat de 
werkwoordschema’s of een aantal werkbladen voor rekenen al af zijn.    
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Boekstart 

 
Juf Lenneke komt bij ons in groep 7/8 wekelijks een boek promoten. Het boek wordt besproken, er worden 
fragmenten uit voorgelezen en soms zijn er aanvullende opdrachten.  
We hebben het boek "Laat een boodschap achter in het zand" al gehad, dit boek gaat over evenhoevige 
dieren. Het boek zit vol humor en is geschreven in dichtvorm. Het tweede boek was "Die zomer met Jente" . Dit 
is een verhaal over vriendschap en een meisje dat steeds andere karaktereigenschappen laat zien. De kinderen 
vinden het moeilijk in te schatten wie de 'echte' Jente is als juf Lenneke steeds een fragment kiest waarin ze  
ander gedrag laat zien. Wisselend van vriendelijk, naar boos/driftig en soms zelfs gemeen. Aan het einde van 
de les mogen de leerlingen op een post-it hun mening schrijven. Deze worden bewaard tot de laatste les en 
dan kijken de kinderen samen terug op de drie besproken boeken en kiezen ze het leukste boek uit.  

 
 
 

 

Vanuit Kibeo 
Bij ons op de groep hebben we het thema herfst afgesloten. We hebben veel geleerd 

over de herfst. Inmiddels zijn de Sint en zijn Pieten aangekomen in Nederland. We 

hebben de groep gezellig versierd met slingers voor Sint en zijn Pieten. In de week 

van 30 november t/m 4 december staat in het teken van de Sint. We maken dan o.a. 

mooie Sintknutsels, eten we pepernootjes en lezen over Sinterklaas en zijn Pieten. Op 

1 december spelen we samen met groep 1,2,3 in de huishoek en spelen we 

gezamenlijk buiten. 

 

Kerstvakantie 

Op vrijdag 18 december, dat is de vrijdag voor de kerstvakantie, hoeven de kinderen alleen ’s morgens naar 
school. ’s Middags zijn alle groepen vrij.  
De kerstvakantie duurt t/m zondag 3 januari 2021.  
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Tot slot… 

Geen paard in de gang, maar op het………………… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 11 december! 

 


