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 Datum: 22 januari 2021, Nr. 15 

 

23 januari    -  Teun den Hartog 
                                                             24 januari    -  Leila Brouesse 

                                                        2 februari -   David de Reus 

 

Kinderen nog langer aangewezen op thuisonderwijs 
Recentelijk kregen we te horen dat de scholen t/m vrijdag 5 februari 2021 gesloten blijven. Op De Klimop 
betreuren we dit uiteraard, maar we hebben begrip voor de landelijke maatregelen. Door het geven van 
digitaal onderwijs proberen we de ontwikkelingsschade bij onze kinderen te beperken, maar het is momenteel 
een verre van ideale situatie. We beseffen ook dat het sluiten van de school in uw thuissituatie tot problemen 
kan leiden. We proberen het welbevinden en de vorderingen van de kinderen zo goed mogelijk (online) te 
monitoren, maar het spreekt vanzelf dat dit niet altijd een gemakkelijke opgave is. Al eerder hebben we 
aangegeven dat u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over het digitale onderwijs. Indien u op 
andere gebieden met uw kind tegen zaken aanloopt, schroom dan niet om ons te informeren. Samen proberen 
we dan tot een oplossing te komen. 
In februari 2021 zijn de (online) rapportgesprekken gepland. U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging van de 
groepsleerkrachten van uw kind(eren). De komende periode zullen de kinderen regelmatig een toets moeten 
maken. Dit zal soms op papier en soms digitaal plaatsvinden. Hopelijk ziet u erop toe dat uw kind de toetsen 
zelfstandig maakt en geen gebruik maakt van hulpmiddelen die in de klas ook niet zijn toegestaan. Het is 
namelijk van groot belang dat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de vorderingen van uw kind. Na de 
opening van de scholen willen we dan inzetten op het wegwerken van (eventuele) hiaten, die wellicht tijdens 
het thuisonderwijs zijn ontstaan. 

 

Middagprogramma Heutink 
Tip voor thuis: 
Heutink heeft een middagprogramma online gezet 
voor kinderen in de midden-en bovenbouw. Het 
programma biedt online vermaak waarbij ze aan de 
slag gaan met bewegen, vragen, ontdekken, weten, 
maken en nog veel meer. Leuk om eens een kijkje te 
nemen! 

  
https://heutink.lpages.co/het-
middagprogramma-kinderen/ 
 

https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/
https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/
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Nationale voorleeswedstrijd 
Onze voorleeskampioene Juliette van den Hoek is één van de 

finalisten van de regionale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Wij 

zijn super trots op haar!  

Op woensdag 24 maart zal zij De Klimop vertegenwoordigen tijdens de 

voorleeskampioenschappen in Heinkenszand. Wij wensen haar alvast heel 

veel succes. Mocht u de bekendmaking van onze finaliste Juliette hebben 

gemist, dan kunt u doorklikken op https://youtu.be/W9jWPLXWYsw 

 

Agenda 
Vrijdag                 05-02     Laatste dag van het thuisonderwijs (zoals de zaken er nu voor staan) 
Dinsdag               09-02     Digitale rapportgesprekken 
Donderdag         11-02     Digitale rapportgesprekken 
Vrijdag                 12-02    De geplande studiedag gaat niet door 
 
 

 

                       

Nieuws uit groep 1-2-3 
Veilig Leren Lezen 

Groep 3 heeft alle letters van het letterbord geleerd. Jammer genoeg hebben we de laatste letters niet meer 

met elkaar op het bord kunnen hangen, maar het is echt vol! De kinderen hebben de letters van kern 6 

helemaal thuis moeten leren. Gelukkig kregen ze wel allerlei filmpjes van de juffen om hen daarbij te helpen. 

Via het videobellen hebben ze de bijbehorende dictees gedaan.  

Super knap hoor! We zijn trots op jullie.  

Het feestje dat we dan altijd vieren moet nog even wachten, maar het komt goed hoor. Het diploma hebben 

de kinderen wel gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W9jWPLXWYsw
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Thema in de onderbouw 

De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema “Winter”. De kinderen van groep 1 en 2 kregen 

iedere week een werkboekje mee naar huis met werkbladen, verhaaltjes, filmpjes, tips voor Gynzy en 

taalspelletjes. En natuurlijk ook materialen voor knutselwerkjes. Tussendoor stuurden de juffen nog filmpjes 

door over prentenboeken of andere opdrachten. Wat is er hard gewerkt zeg!  

En wat kregen de juffen leuke foto’s van jullie.  

Vorig weekend werden we allemaal verrast met 1 winterse dag. Daar hebben we natuurlijk allemaal heel erg 

van genoten. Dan komt alles uit het thema voor 1 dag even helemaal tot leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week gaan we een nieuw thema opstarten onder de naam “op avontuur”.  Vanuit de twee 

ankerverhalen van Schatkist en Veilig Leren Lezen zullen we dit thema opbouwen.  
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De nationale voorleesdagen  

Ook dit jaar zouden we in combinatie met Kibeo meedoen aan de activiteiten rondom de nationale 

voorleesdagen. Ook wij vinden het ontzettend belangrijk dat (jonge) kinderen veel worden voorgelezen. Door 

de lockdown gaat een streep door sommige plannen, maar we willen het zeker niet voorbij laten gaan. Alle 

kinderen van groep 1-2-3 hebben vandaag een voorleestasje mee naar huis gekregen met daarin het 

prentenboekje van het jaar 2021: “Coco kan het”. 

Via de (voor)leesconsulentes van de bibliotheek hebben we leuke linkjes gekregen die we graag willen delen.  

 live voorleesmomentje via: https://oosterschelde.op-shop.nl/213/digitale-boekstartochtend-coco-kan-
het/vanaf/27-01-2021  

 de nieuwsbrief van de bibliotheek oosterschelde met allerlei extra tips voor ouders:     
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/60596/369272/f53aa732046cd32639ba937d 

 op de site van Loes Riphagen (de schrijver van Coco kan het!), staan naast informatie ook leuke 
knutseltips: https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina 

 Gerson Main heeft een leuk liedje gemaakt bij het boek Coco kan het!  
https://www.youtube.com/watch?v=CWn5w4s5JB4 

 op Youtube zijn nog veel meer leuke Coco kan het liedjes, knutselwerkjes en beweegdansjes te vinden, 
kijk maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=Q_5OFDVdu3o 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
Het is een maand geleden dat de scholen dichtgingen, maar het onderwijs lag niet stil; verre van dat! Zonder 

grote pauze gingen de lessen online ‘gewoon’ door. Er gaat best veel goed en ik ben erg trots op de manier 

waarop wij allemaal online aan het werk zijn. We hebben deze week een nieuwe link in groep 4/5/6 voor het 

videobellen in Google Meet. Google Meet videobellen: De nieuwe link om in de loggen in groep 4/5/6 staat 

hieronder: 

meet.google.com/btk-gbjj-wyb 

Geschiedenis: Thema 2 > Romeinen in Nederland. 2000 jaar geleden kwam er een volk uit Italië naar ons land. 

Dat waren de Romeinen. Zij wilden de hele wereld veroveren. En dat lukte hen ook bijna. Ze hadden delen van 

Afrika en Azië veroverd en ook bijna heel Europa. In ons land woonde een volk met heel veel stammen, dat 

waren de Germanen. Aanstaande vrijdag hebben we met groep 5 en 6 de laatste les van het thema. We 

bekijken dan de samenvatting en de vragen in het werkboekje. De leerlingen krijgen een week de tijd om thuis 

te leren voor de toets. Vrijdagmiddag 29 januari maken we online de toets van geschiedenis. Aanstaande 

vrijdag meer informatie over de toets en hoe we dat gaan doen met elkaar.   

Tip voor thuis: Romeinse tijd (School TV ) Is een leerzame serie over de Romeinen van 3 delen. 

De filmpjes zijn te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UjczUBQZY_4 

Toets geschiedenis groep 5/6: Thema 2 Romeinen > online op vrijdagmiddag 29 januari. 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foosterschelde.op-shop.nl%2F213%2Fdigitale-boekstartochtend-coco-kan-het%2Fvanaf%2F27-01-2021&data=04%7C01%7CA.Hagesteijn%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682536001677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m1rys3ed6KpE9WzT%2FH7q0bt1ja9NSlFMbLsoXewIBoM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foosterschelde.op-shop.nl%2F213%2Fdigitale-boekstartochtend-coco-kan-het%2Fvanaf%2F27-01-2021&data=04%7C01%7CA.Hagesteijn%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682536001677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m1rys3ed6KpE9WzT%2FH7q0bt1ja9NSlFMbLsoXewIBoM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.hellodialog.com%2Fref%2Fmail%2Fonline%2F60596%2F369272%2Ff53aa732046cd32639ba937d&data=04%7C01%7CA.Hagesteijn%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682536011675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3h7kHBiYNzLC%2FXSwYsxN%2B9qFD3M9tBeUa5DJRdxoyRo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Floesriphagen.nl%2Fpages%2Fknutselpagina&data=04%7C01%7CA.Hagesteijn%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682536011675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iBJ0IhFaWAi0Dn1MYcPmK6NXsG7hH61WOQfVwPFDWMs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCWn5w4s5JB4&data=04%7C01%7CA.Hagesteijn%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682536021666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Iy4IJYBMRryD8iMt4FoTJyq3L7oSlw2eirH9oLlmiyQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ_5OFDVdu3o&data=04%7C01%7CA.Hagesteijn%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682536021666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FHrgf%2F1xkh0n6W9ZgrUK%2BT23xCuXLzrk4uaGUtzu4wI%3D&reserved=0
file:///C:/Users/Elmo/Desktop/Ellen/klimop/Kletskop/meet.google.com/btk-gbjj-wyb
https://www.youtube.com/watch?v=UjczUBQZY_4
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Hieronder geef ik jullie wat tips om het leesonderwijs thuis ook leuk en gevarieerd te houden:  

Thuis lezen: Ga samen met je kind een boek lezen. Het is fijn, werkt ontspannend en is belangrijk voor de 

taalontwikkeling. Bekijk tips voor voorlezen! Weet je niet goed welk boek bij jouw kind past? Kijk dan bij deze 

tiplijsten: http://leesbevorderingindeklas.nl tiplijsten of gebruik een boekenzoeker: 

https://www.boekenzoeker.be  Ook “Land van Lezen” heeft een handige zoekmachine voor thuis: 

https://www.landvanlezen.nl/ 

Theaterleestekst: Samen lezen wordt leuker als je het ook echt samen kunt doen. Download een 

theaterleestekst (https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads)  of koop/leen een boekje uit de 

Toneellees-serie: https://www.zwijsen.nl/series/toneellezen   

Digitale prentenboeken: Als je geen boeken in huis hebt of niet naar de bibliotheek kunt (een abonnement 

voor kinderen is gratis), maak dan gebruik van digitale voorleesfilmpjes. Die zijn er van de Voorleeshoek, 

Bereslim, SchoolTV en Wepboek. Met je Bibliotheekaccount kun je onbeperkt genieten van alle filmpjes. 

https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html  

De Voorleeshoek is tijdelijk gratis beschikbaar i.v.m. het coronavirus. Ga naar 

https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/ voor je gratis abonnement.  

Ook op Boekpakket https://www.boekpakket.nl/  zijn alle digitale prentenboeken tijdelijk gratis! 

Tot slot voor de wat oudere kinderen die nog moeite hebben met lezen stelt uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren hun Start-krant deze weken gratis beschikbaar: De begrijpelijkste krant van Nederland. Ook 

kun je op hun site een aantal andere producten downloaden: 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona 

Schrijven: Laat kinderen een brief of een kaartje schrijven naar opa of oma, of iemand die wel een kaartje kan 

gebruiken. Maak of koop een echt kaartje, of doe het digitaal via: https://cor.omapost.nl/ 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://leesbevorderingindeklas.nl/
https://www.boekenzoeker.be/
https://www.landvanlezen.nl/
https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads
https://www.zwijsen.nl/series/toneellezen
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/
https://www.boekpakket.nl/
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona
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Nieuws uit groep 7-8 
We zijn inmiddels al paar weken bezig met het online onderwijs en wat doen de kinderen het goed! 
We komen 2 keer per dag online bij elkaar en daarnaast videobellen we veel met de kinderen individueel. De 
kinderen werken zelfstandig aan hun dagtaak, waarbij alle instructiefilmpjes en opdrachten op Google 
Classroom te vinden zijn. De juffen zijn online aanwezig in Google Meet om verlengde instructie te geven waar 
nodig is. We zien nog steeds dat de kinderen erg gemotiveerd zijn en hun werk goed doen, fijn om te zien! 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de hoofdvakken hebben we afgelopen week ook opdrachten toegevoegd als gym challenges, proefjes en 

een kort project over plastic afval. Heel leuk om te zien en te horen van ouders/verzorgers hoe gemotiveerd ze 

hier mee bezig zijn. 
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Afgelopen week kregen de kinderen de opdracht om een rap of gedicht te schrijven over een onderwerp dat 
hen bezighoudt. Hieronder twee gedichten. In de volgende Kletskop zullen we u er weer een aantal laten zien. 
 

Ik kijk om me heen 
de wereld staat stil 
we doen het samen 

waarom ben ik dan alleen? 
 

Roeland, groep 8 

 
Mijn lieve puppy 

Dit had ik nooit kunnen weten, dit had ik nooit gedacht. 
Nooit had ik zo iets vertederends verwacht. 

Donkerbruine oogjes, een zwart neusje en een roze tongetje, 
een heerlijk geurend velletje en modderige pootjes. 

Een trots omhoog gedragen staartje, ja Max je bent een echt jongetje. 
Vertederend kijk je mij aan, Max zullen we weer naar buiten gaan? 

 
Manon, groep 8 

 

 

 

Verschijning van De Kletskop 

De volgende Kletskop verschijnt op vrijdag 5 februari. 

 

Vanuit Kibeo 

Wat is het stil op de groep en wat missen wij jullie! 

We zijn inmiddels alweer 2 weken geopend voor noodopvang, 

en gisteren hebben we te horen gekregen dat de noodopvang 

wordt verlengd tot 8 februari. 

We werken aan het thema “ Hatsjoe”. 

Er zijn al mooie knutselwerkjes gemaakt, zo hebben we o.a. 

mooie ambulances gemaakt. 

We lezen voor uit “Nijntje naar het ziekenhuis” en we benoemen 

de woordkaarten. 

Op woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. 

Het boekje wat dit jaar centraal staat is “ Coco kan het”. 

Aangezien het erg rustig is op de groep, willen we hier op een later moment aandacht aan besteden. 

Groetjes Miranda, Annemarie en Rozanne 

 

 

 


