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 Datum: 23 april 2021, Nr. 21 

 

    
          Vrijdag  23 april  – Yfke Driessen 
          Woensdag  28 april  – Leon van Weele 
                                                           Woensdag  5 mei    – Maud van Vossen 
                                                           Donderdag 6 mei     – Lennart van As 
                                                           Donderdag 6 mei     – Julius Timmermans 

 

Batterijen 
 
Weet u dat we nog steeds lege batterijen op school verzamelen? 
De verzameldoos staat in de hal van de school. 

 

 

Regenton 
 
De vader van Teun en Noor hebben de regenton die in onze schooltuin staat aangesloten op de 
regenafvoer. Dank voor jullie inzet en de vakkundige aansluiting! Nu maar hopen dat het de komende 
weken ’s nachts regent, want er is plaats voor 1000 liter! 

 

 
 

 

 

Geld 
 
Via Euro-wijs hebben alle groepen een geldproject ontvangen waarbij de Euro 
centraal staat.  
In het pakket zaten ook 20-Eurobiljetten met bloemenzaadjes. Nu maar hopen 
dat ons geld gaat groeien! 
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Fietspad langs Zuiddijk en Roterijdijk 
 
Gisteravond hebben een aantal verontruste dorpsleden en vanuit De 
Klimop André Koster rond de tafel gezeten om te bespreken hoe we de 
aanleg van het o zo noodzakelijke vrij-liggende fietspad te kunnen 
versnellen. In de volgende Kletskop meer hierover. 

 

 

 

Kangoeroewedstrijd 
 
Deze week hebben we de uitslag binnen gekregen van de Kangoeroe rekenwedstrijd. De kinderen die 
hieraan meegedaan hebben ontvangen een herinnering en wie weet vallen sommige kinderen ook 
nog in de prijzen. Later meer hierover. 

 

 

 

 

 

Schoolvakanties 2021-2022 

Zomervakantie 2021:   ma 26-7 t/m 3-9-2021 
1e schooldag:    ma 6-9-2021 
Herfstvakantie    ma 25-10 t/m 29-10-2021  
Kerstvakantie:    ma 27-12 t/m 7-1-2022 
Voorjaarsvakantie   ma 28-2 t/m 4-3-2022 
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag vr 15-4 t/m 18-4-2022 
Meivakantie    ma 25-4 t/m 6-5-2022 
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna do 26-5 + 27-5-2022 
2e Pinksterdag    ma 6-6-2022 
Zomervakantie 2022   25-7-2022 t/m 2-9-2022 
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Agenda 
Vrijdag  23-04  Start meivakantie (ma 26 april t/m vr 7 mei) 
Woensdag 12-05  Meester- en juffendag (-: 
Woensdag 12-05  Volgende Kletskop 
Donderdag 13-05  Hemelvaartvakantie (t/m vrijdag 14 mei) 
Maandag 24-05  2e Pinksterdag – alle kinderen vrij! 
Woensdag 26-05  MR-vergadering (start 12.30 uur) 

 
 

Muziek maken is lekker en gezond! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 13 april werd er een muzikale activiteit van muziekvereniging Crescendo gehouden op het 
schoolplein onder leiding van dirigent Jeroen. Alle kinderen van de Klimop hebben samen met hun 
klasgenoten muziek gemaakt met het thema: “muziek maken is lekker en gezond”. De kinderen 
hebben ritmes geklapt en ontdekten dat je met de woorden peer, ap-pel en si-naas-ap-pel deze 
ritmes goed kan onthouden. Dit hebben ze toegepast bij de nummers “We Will Rock You” en 
“Happy”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
Heeft uw zoon of dochter ook zo genoten van deze activiteit? Volgend schooljaar starten we met 
muziekvereniging Crescendo weer verschillende muzikale activiteiten op. Via Crescendo kunnen er bij 
Muziekschool Zeeland muzieklessen gevolgd worden op verschillende instrumenten. De meeste 
instrumenten kunnen door de kinderen bespeeld worden vanaf groep 4 à 5. Het aanbod van 
instrumenten is heel breed en er zijn volop mogelijkheden. 
 
Heeft u belangstelling? Laat dit dan weten bij Lianne (lianne.vanlangeraad@gmail.com). Vervolgens 
nemen we contact met u op.  
 
Muzikale groetjes,  
Jeugdcommissie Crescendo 

www.crescendodreischor.nl 

 

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 

  

 

Spreekbeurt Nina: Nina heeft afgelopen week haar spreekbeurt gehouden over de plastic soep in de 

wereld. We hebben geleerd dat de plastic soep een opeenhoping is van een grote 

hoeveelheid plastic en ander afval in de oceanen en zeeën. Het afval verzamelt zich op bepaalde 

plekken doordat de grote ringvormige zeestroom van de oceaan, het naar zich toetrekt. Nina had zelf 

ook plastic afval verzameld op het strand en daar een filmpje van gemaakt. Wij vonden het een 

leerzame en zeer goede spreekbeurt over een belangrijk onderwerp; goed gedaan Nina!!  

mailto:lianne.vanlangeraad@gmail.com
http://www.crescendodreischor.nl/
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Crescendo: Het thema is: "Muziek maken is lekker en gezond” 

Alle groepen hebben met de leden van Crescendo muziek gemaakt. We gingen eerst aan de slag met 
ritmes klappen en ritmes klappen op woorddelen. Vervolgens gingen we samen zingen: eerst van laag 
naar hoog en... van hoog naar laag…. om vervolgens samen muziek te maken. Ten slotte hebben we 
dit gecombineerd met het bewegen op muziek om als afsluiting even lekker te swingen op de muziek. 
Hierbij bedanken wij de leden van Crescendo en heel graag tot een volgende keer!  
 
 
 

   

 

Presentaties thema planten en dieren: De leerlingen hebben in groepjes presentaties gegeven over 

het biologie-thema planten en dieren. Alle groepen hebben een PowerPoint en een muurkrant 

gemaakt. De leerlingen hadden materialen meegenomen om te laten zien en we hebben ook 

leerzame filmpjes gezien. Tot slot hebben de leerlingen verteld hoe ze hebben samengewerkt. De 

andere leerlingen geven tips en uiteindelijk hebben we met de klas een groepscijfer gegeven.  
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Schooltuin: De eerste tomatenplantjes, aardbeienplantjes, uien, frambozen, blauwe bessen en 

bijenbloemetjes zijn geplant door de leerlingen. Alle leerlingen hebben bordjes gemaakt met hun 

naam erop. Daarnaast zijn er bordjes waarop staat wat er in de grond zit. We hebben van de ouders 

van Maud 60 aardbeien plantjes, frambozen en blauwe bessen gehad, de leerlingen hebben ze met 

liefde geplant en we gaan ze vanaf nu goed verzorgen. Vriendelijk bedankt! De vader van Noor en 

Teun hebben de regentonpijp aangesloten waarvoor dank. Hierbij wil ik nog vragen of er iemand is 

die lange bamboestokken voor ons heeft voor onze frambozen. Tot slot zoeken wij nog een aantal 

liefhebbers die de moestuin in de meivakantie van water kan voorzien. Aanmelden bij meester Tim.  

Hierbij wens ik alle ouders/ verzorgers, leerlingen een hele fijne meivakantie, tot maandag 10 mei! 
 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Huiswerkoverzicht blok 7: 

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

wordt meegenomen? 
 

Dinsdag 11 mei:  maken: redactiesommen blad 17 
Maandag 17 mei: leren: woorden week 1 spelling 
   maken: werkwoorden week 1 
   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid 
   deelwoord 
Dinsdag 18 mei:  maken: redactiesommen blad 18 
Woensdag 19 mei: maken: werkblad metriek stelsel 
Vrijdag 21 mei:  leren: woordenschat week 1 + 2  
Dinsdag 25 mei:  leren: woorden week 1+2 spelling 
   maken: werkwoorden week 2 
   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid 
   deelwoord 
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Dinsdag 25 mei:  maken: redactiesommen blad 19 
Woensdag 26 mei: maken: werkblad metriek stelsel 
Vrijdag 28 mei:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 
   leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 
Maandag 31 mei: leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 
   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr. voltooid 
   deelwoord 
Dinsdag 1 juni:  maken: redactiesommen blad 20 
Woensdag 2 juni: maken: werkblad metriek stelsel 
Donderdag 3 juni: Groep 7: maken: rekenhuiswerk blok 3B 
Vrijdag 4 juni:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 
Maandag 7 juni: Groep 7: Rekentoets  
Dinsdag 8 juni:  maken: redactiesommen blad 21 
Woensdag 9 juni: maken: werkblad metriek stelsel 
Dinsdag 15 juni:  maken: redactiesommen blad 22 
Woensdag 16 juni: maken: werkblad metriek stelsel 
Dinsdag 22 juni:  maken: redactiesommen blad 23 
Woensdag 23 juni: maken: werkblad metriek stelsel 

 

Herhaling: Oeps, geen huiswerk 

Helaas merken we op dat er veel huiswerk niet wordt gemaakt. Dit gaan we op andere manier 
oplossen dan we voorheen deden. We hebben nu met de kinderen afgesproken: is je huiswerk niet 
gemaakt, maak je diezelfde dag je huiswerk tot het af is, na schooltijd.  

 

 

 

 

IEP Eindtoets 

De kanjers van groep 8 hebben dinsdag en woensdag de IEP eindtoets gedaan. In het 
handvaardigheidslokaal konden de kinderen in alle stilte de eindtoets maken. Ze hebben enorm hun 
best gedaan. Knap hoor! Rond 19 mei krijgen we de uitslag.  
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Gymtassen mee 

Wat fijn dat we afgelopen periode weer in de gymzaal mochten. Tijd om dan nu onze gymkleding 
weer te wassen. De gymtas gaat mee naar huis en verwachten we na de vakantie weer terug. De 
eerste gymles is op donderdag 20 mei.  

 

Verkeersexamen 

Helemaal vergeten te vermelden, maar wat mogen we trots zijn! 
Alle kinderen uit groep 7 en 8 zijn geslaagd voor hun theorie-
examen. Wanneer het praktijkexamen is, moeten we nog horen. 
Maar ons theorie is in de pocket. Goed gedaan allemaal! 

 

Buitenlesdag 13 april 2021 

Wat een heerlijke zonnige dag was het vorige week. Ook groep 7/8 deed mee aan de buitenlesdag. 
We begonnen met een les over stoepplantjes. Dit zijn plantjes tussen tegels en muren en deze 
worden vaak gezien als onkruid maar deze plantjes zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit.  
Om de stoepplantjes meer aandacht te geven, werden de plantjes omcirkeld met stoepkrijt en de 
naam van het plantje erbij geschreven. De kinderen kregen een zoekkaart mee zodat ze precies 
konden opzoeken welk plantje het was. 
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Juffen- en meesterfeest in alle groepen 

Op woensdag 12 mei staat ons juffen- en meesterfeest op de planning. Dat belooft een gezellige 
ochtend te worden! De kinderen hoeven deze ochtend geen tussendoortje mee te nemen. De juffen 
en meesters zorgen voor iets lekkers. Wij hebben wel zin in een feestje. Jullie ook?! 

 

 

 

 

 

Vakantie  

Vrijdagmiddag begint de meivakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten en te genieten van 
2 weekjes vrij. We hebben namelijk hard gewerkt en veel geleerd. We kijken als groep terug op 
leerzame en fijne weken met elkaar. Alvast een fijne vakantie!  


