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 Datum: 26 maart 2021, Nr. 19 

 

      Maandag 5 april – Lars Burgler 
                                                             Dinsdag 6 april  – Luke ten Brinke 
            Woensdag 7 april – Noor van Dulmen 
            Donderdag 8 april – Bastijn Driessen 

 

Rapporten 

Vlak voor de voorjaarsvakantie, op 9 of 11 februari, hebben alle ouders/verzorgers gesproken met de 

leerkracht(en) van hun kind(eren). U bent toen bijgepraat over de vorderingen van uw kind. We 

hebben toen aangegeven dat de lange periode van thuisonderwijs het op dat moment lastig maakte 

om een rapport samen te stellen. Gelukkig zijn de kinderen nu weer een aantal weken op school en 

gaan we langzamerhand een beetje terug naar “normaal”. De afgelopen weken hebben de kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 enkele IEP-voorgangstoetsen gemaakt. De resultaten van deze toetsen, 

aangevuld met de reguliere methodetoetsen en de observaties in de klas maken het mogelijk om 

deze maand voor elk kind een rapport te maken. Vandaag krijgen alle kinderen een rapport mee naar 

huis. Mocht u n.a.v. van het rapport met een groepsleerkracht in gesprek willen gaan, dan kunt u 

contact opnemen met de desbetreffende leerkracht(en). 
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Paasviering 

Eerder werd in de Kletskop nog vermeld dat we donderdag 1 april zouden starten met een Paaslunch. 

Door alle corona maatregelen moeten we dit helaas schrappen. De klassen mogen niet door elkaar en 

een vers ontbijtje voor een ander maken is ook niet toegestaan. 

We hebben ervoor gekozen om in de groepen aandacht te hebben voor Pasen. 

Op dinsdag 30 maart zal 's middags in iedere groep een paasmandje geknutseld worden. 

Op donderdag 1 april hoeven de kinderen geen tien-uurtje mee te nemen. De ouderraad zorgt dan 

voor iets lekkers te eten en te drinken. 

En wie weet brengt de Paashaas nog wel iets lekkers voor in het geknutselde mandje. 

 

 

 

 
 
 

 

Agenda 
 
Vrijdag 26-03             Kinderen krijgen rapport mee naar huis 
Zaterdag 27-04 Klusochtend schooltuinen vanaf 9.00 uur 
Dinsdag 30-03            Paasactiviteit in alle groepen 
Woensdag 31- 03       Theoretisch verkeersexamen groep 7/8 
Donderdag 01-04       Paasontbijt  
Vrijdag 02-04            Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 
Maandag 05-04          Tweede Paasdag; alle kinderen vrij 
Donderdag 08-04 Gedeputeerde van de provincie Zeeland opent onze schooltuin 
Vrijdag 09-04  Nieuwe Kletskop 

 
 

Kangoeroe wedstrijd 

Afgelopen week hebben meer dan 30 leerlingen van de groepen 3 t/m 8 meegedaan met de 
Kangoeroe wedstrijd. De leerlingen konden zich hiervoor opgeven bij hun juf of meester. 
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Boomfeestdag 2021 

Hoewel de landelijke Boomfeestdag is verzet naar 10 november 2021, heeft groep 7/8 vorige week 
woensdag op Schouwen-Duiveland toch in een andere vorm mee kunnen doen aan Boomfeestdag. 
We ontvingen van Boomkwekerij De Fruittuin uit Kapelle een mooie perenboom. Aan de hand van 
een voorbereidende les en een stappenplan hebben we de boom met veel liefde geplant op het 
schoolplein. Omroep Zeeland en de PZC kwamen langs om reportages te maken.   

Hierbij de linkjes van Omroep Zeeland:  

https://www.omroepzeeland.nl/media/60214/Het-is-vandaag-niet-alleen-verkiezingsdag-maar-ook-
Nationale-Boomfeestdag  

en  

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126280/Basisschool-in-Dreischor-oogst-over-paar-jaar-zelf-
peren  

De link van de PZC: 

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/fruitbomen-zijn-hot-tijdens-de-boomfeestdag-die-eigenlijk-
niet-de-echte-boomfeestdag-is~af3a9c311/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Vorige week zijn we begonnen aan het thema lente. We werken hierbij aan lente en Pasen op de 
boerderij. In de klas is het gezellig gemaakt met lentebloemen, paastakken en lente werkjes. We 
leren welke dieren er op de boerderij wonen, welke producten komen van de boerderij en hoe gaat 
het zaaien, verzorgen en oogsten allemaal in zijn werk. We hebben weer heel veel boeken van de 
bibliotheek in de klas over de lente, waar we ook een ‘boekenkring’ mee hebben gedaan: Welk boek 
kies jij en waarom? Wat kan je over het boek vertellen? 
We hebben geleerd over de cyclus van ei tot kip (en we mochten een echte kip aaien!), over koeien 

(en melk proeven van de koeien van Jarne), welke producten komen van het land, welke producten 

https://www.omroepzeeland.nl/media/60214/Het-is-vandaag-niet-alleen-verkiezingsdag-maar-ook-Nationale-Boomfeestdag
https://www.omroepzeeland.nl/media/60214/Het-is-vandaag-niet-alleen-verkiezingsdag-maar-ook-Nationale-Boomfeestdag
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126280/Basisschool-in-Dreischor-oogst-over-paar-jaar-zelf-peren
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126280/Basisschool-in-Dreischor-oogst-over-paar-jaar-zelf-peren
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/fruitbomen-zijn-hot-tijdens-de-boomfeestdag-die-eigenlijk-niet-de-echte-boomfeestdag-is~af3a9c311/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/fruitbomen-zijn-hot-tijdens-de-boomfeestdag-die-eigenlijk-niet-de-echte-boomfeestdag-is~af3a9c311/
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krijgen we van de dieren? We hebben verschillende leskisten geleend van het NME, waar we onder 

andere van Pieter de Pier kunnen leren hoe de grond helpt om plantjes te laten groeien. Volgende 

week staat natuurlijk in het teken van Pasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Kanjertraining luisteren we naar korte verhaaltjes over samen spelen en elkaar helpen en daar 

praten we met elkaar over. Het zijn allemaal verhaaltjes die de kinderen ook zelf mee kunnen maken 

op school. Zo leren we over gevoelens en hoe je kunt reageren in bepaalde situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spullen van thuis 

We willen nogmaals vragen of de spullen van thuis daar ook mogen blijven. Steeds meer kinderen 

nemen spullen mee van huis om in de kring te laten zien. 

 

Fietsen parkeren 

Wilt u er op letten dat de fietsen van groep 1-2-3 bij het 

muurtje naast het bankje geparkeerd worden en niet voor 

de ingang van Kibeo worden gezet? Alvast bedankt! 
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Nieuws uit groep 4-5-6 

Biologie project, samenwerkend leren: De leerlingen van groep 4/5/6 werken in groepjes zelfstandig 

aan een hoofdstuk van biologie. Doel is het verbeteren van de samenwerkingsvaardigheden van 

leerlingen. Samenwerken heeft zowel te maken met de houding van leerlingen als met vaardigheden. 

De leerlingen lezen samen het hoofdstuk door en maken vervolgens een muurkrant en geven een 

PowerPoint presentatie over het gekozen thema.  

  

Elke les hebben de leerlingen een andere taak zoals: taakkapitein, tijdbewaker materiaalbaas, 

schrijver en stilte kapitein. De taak moet in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden, elk groepslid 

is dus verantwoordelijk voor een deel van de taak. Na elke les evalueren we het groepsproces zodat 

iedereen van elkaar kan leren. Tot slot presenteert elke groep aan de klas zijn bevindingen van het 

thema. De groepen krijgen een groepscijfer voor het samenwerken en presenteren. 
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De Wiskunde Kangoeroe, ook wel gewoon Kangoeroe of W4 Kangoeroe genoemd, is een reken- en 

wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Hij wordt jaarlijks georganiseerd in vele 

landen. De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de kangoeroewedstrijd. In 1980 werd 

daar voor het eerst een soort wiskundewedstrijd georganiseerd. In 1994 begonnen enkele Europese 

landen, waaronder Nederland, ook met de organisatie van een vergelijkbare wiskundewedstrijd. 

 

  

 

De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde  (en rekenen) heel 
leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het 
kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er 
leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw leraar van je had verwacht! Over een aantal 
weken krijgen de leerlingen de uitslag van de rekenwedstrijd, we zijn benieuwd!  
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Spreekbeurten: De volgende spreekbeurten staan op het programma in groep 4/5/6:  

donderdag 25 maart > Lennart > landbouwmachines 

donderdag 1 april > Lennart en Ryan > honden 

donderdag 15 april > Nina > plastic soep  

dinsdag 20 april > Tim > rare dieren  

donderdag 22 april > Karolina en Vajen > konijnen 

dinsdag 11 mei > Bastijn > bedreigde dieren  

dinsdsg 18 mei > Ruben > rekenen 

donderdag 20 mei > Sam en Naud > Titanic 

dinsdag 25 mei > Vajen en Jenthe > koeien  

donderdag 27 mei > Izzy > paarden  

dinsdag 1 juni > Kuba en Fleur > bodemvondsten  

donderdag 3 juni > Tim en Sam > Spectro  

dinsdag 8 juni > Sophie en Noor > Tony Chocolonely     

dinsdag 10 juni > Fleur > kippen  

Realiseren schooltuin: De afgelopen week hebben we met zijn allen de schooltuin leeggemaakt, alle 

tegels en beplanting zijn verwijderd. Deze week gaan we de grond egaliseren en de volledige tuin 

gaan we goed frezen. Er komen nieuwe mooie houten bakken op te staan met anti-worteldoek.  

Binnenkort meer informatie over onze schooltuin.  
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Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerkoverzicht blok 6: 

Op maandag 22 maart zijn we gestart met blok 6 van spelling, taal, woordenschat en rekenen. 

Ook het maken van redactiesommen en Stenvertblok ‘Maten en gewichten’ wordt weer opgestart. 

Wilt u de kinderen helpen herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de schooltas 
wordt meegenomen? 

Het huiswerk in het overzicht hieronder gaat met name over woordenschat, taal en rekenen. De 
zaakvakken zullen tussentijds worden opgegeven. Deze toetsen staan nu nog niet in het overzicht. 

 

Maandag 29 maart: leren: woorden week 1 spelling 

   maken: werkwoorden week 1 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 30 maart: maken: redactiesommen blad 13 

Woensdag 31 maart: maken: Stenvert maten en gewichten blad 25 en 26 

   Theorie verkeersexamen 

Donderdag 1 april: leren: woordenschat week 1 + 2 

Dinsdag 6 april:    leren: woorden week 1+2 spelling 

   maken: werkwoorden week 2 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 6 april:  maken: redactiesommen blad 14 

Woensdag 7 april: maken: Stenvert maten en gewichten blad 27 en 28 

Vrijdag 9 april:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 

   leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 

Maandag 12 april:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 

   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 13 april: maken: redactiesommen blad 15 

Woensdag 14 april: maken: Stenvert maten en gewichten blad 29 en 30 

Donderdag 18 april: Groep 7: maken: rekenhuiswerk blok 2B 

Vrijdag 16 april:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 

Maandag 19 april: Groep 7: Rekentoets  

Dinsdag 20 april: maken: redactiesommen blad 16 

Woensdag 21 april: maken: Stenvert maten en gewichten blad 31 en 32 

Donderdag 22 april: Woorden en werkwoordendictee van blok 5 én 6 
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Dinsdag 11 mei:  maken: redactiesommen blad 17 

Dinsdag 18 mei:  maken: redactiesommen blad 18 

Woensdag 19 mei: maken: Stenvert maten en gewichten blad 33 en 34 

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.  

Spelling- werkwoordschema’s 

In groep 7 leren we deze week het voltooid deelwoord. Daarom vragen wij de kinderen ook het kopje 
voltooid deelwoord in te vullen in de werkwoordschema’s. In groep 8 blijven we alle 
werkwoordsvormen inoefenen. Alle werkwoordschema’s gaan dit blok op papier. De kleur zwart is 
week 1, rood week 2, blauw week 3.  

 

Voorleeswedstrijd regio Oosterschelde 

Juliette was de winnaar van De Klimop in oktober 2020 tijdens de Kinderboekenweek. Haar opdracht 
was om een filmpje te maken waarin ze nogmaals uit haar boek voorlas om de jury van de bibliotheek 
te overtuigen. En zij waren enthousiast! Juliette mocht deelnemen aan de regionale ronde. Dat ging 
dit jaar digitaal. De klas heeft het lokaal waar Juliette in de voorleesstoel zou lezen, leuk versierd en 
mooie posters opgehangen. Juliette heeft heel mooi voorgelezen. De uitslag werd net na schooltijd 
bekend gemaakt. Helaas zijn er drie andere kinderen gekozen die naar de provinciale ronde door 
mogen. Jammer, Juliette! Maar we zijn hoe dan ook super trots op jou! Je hebt het hartstikke goed 
gedaan!  
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Rapporten en onderwijskundige rapporten 

Vrijdag 26 maart gaan de rapporten mee naar huis. Wat hebben de kinderen hard gewerkt en mooie 
resultaten behaald. Wij als juffen zijn heel trots op de kinderen uit groep 7 en 8. We hebben iedereen zien 
groeien. Ga zo door allemaal! 

Bij het rapport van groep 8 zit ook in de envelop het onderwijskundig rapport. Graag zien we het 
onderwijskundig rapport, ingevuld en ondertekend, zo snel mogelijk terug op school om alle aanmeldingen 
voor het Voortgezet Onderwijs compleet te maken. 

 

Vanuit Kibeo 

 
We zijn volop bezig met het thema “lente”. We maken mooie knutselwerkjes, spelen spelletjes en 

leren nieuwe woordjes met de woordkaarten. Ook lezen we boekjes en praten we over dieren die we 

allemaal buiten zien nu het weer lente wordt. 

 

 

 

 

 


