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 Datum: 12 mei 2021, Nr. 22 

 

    
           Dinsdag 25 mei – Ryan Stouten 
           Donderdag 27 mei – Luke Molenaar 

 

Schooltuin 
 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben deze week onkruid gewied, gezaaid en plantjes geplant. 
In groepjes van 4 kinderen zijn ze aan de slag gegaan. De groepen 1 t/m 3 zijn al volop in de klas bezig 
met het opkweken van plantjes. In 1 bak zal een bloemenpracht ontstaan, zodat de bijen ook worden 
bediend (-: 
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Fietspad langs Zuiddijk en Roterijdijk 

In de vorige Kletskop hebben we reeds melding gemaakt van onze zorgen over 
het ontbreken van een vrij-liggend fietspad langs de Zuiddijk en Roterijdijk. 
Reeds in onze dorpskrant “De Reisenaer” van 1999 werd melding gemaakt van 
deze onveilige situatie. De Dorpsraad en andere dorpsbewoners hebben de 
afgelopen jaren geprobeerd om de aanleg te versnellen, maar tot op heden 
helaas zonder succes. Toch geven we niet op! De komende week bezinnen we 
ons op een actie waarmee we wederom aan de bel willen trekken, zodat er 
binnen afzienbare tijd zicht komt op een veilige oplossing. Tenslotte is iedereen erbij gebaat dat onze 
schoolverlaters op een veilige manier in Zierikzee naar school kunnen. Wordt vervolgd! 

 

 

Agenda 
 
Woensdag 12-05  Meester- en juffendag (-: 
Donderdag 13-05  Start Hemelvaartvakantie (t/m vrijdag 14 mei) 
Maandag 24-05  2e Pinksterdag – alle kinderen vrij! 
Woensdag 26-05  MR-vergadering (start 12.30 uur) 
Vrijdag  28-05  Volgende Kletskop 
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Sponsorloop 

Vrijdag 23 april was de sponsorloop. Wat een prachtige dag en wat 

hebben de kinderen het goed gedaan! 

Als u het geld nog niet heeft overgemaakt dan graag komende week 

de envelop inleveren. Alle leerlingen/ouders bedankt voor de inzet 

tijdens de sponsorloop. We hopen dat we met zijn allen een mooi 

bedrag hebben opgehaald. Zodra we alle enveloppen binnen hebben, 

zullen we de eindstand publiceren in de Kletskop; we zijn erg 

benieuwd! 

 

 
 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Juffenfeest 
We willen iedereen heel erg bedanken voor de mooie cadeaus voor de klas! We hebben een erg leuk 
feestje gehad. De kinderen waren leuk verkleed, we deden allerlei spelletjes en hebben een heerlijk 
ijsje op het plein gegeten!  
 
Zonnebloemen  
We hebben al een aantal zonnebloemen terug gekregen; wat zijn ze al goed gegroeid! Na het 
weekend kunnen ze ook nog mee naar school gebracht worden. Donderdag 20 mei gaan we de 
schooltuin in (denk aan de schoenen) om de plantjes te planten. Ook de moestuinmaatjes die we 
voor de vakantie gezaaid hebben gaan dan de grond in. 

          
 
Nieuw thema 

De afgelopen weken hebben we over allerlei bouwvoertuigen gewerkt: hijskranen, graafmachines, 
heftrucks, betonmixers en nog veel meer. De kinderen hebben hier veel plezier aan beleefd. 
Het nieuwe thema  gaat weer meer over de natuur. We hebben geluisterd naar het ankerverhaal 
“een schaap in de boom” bij kern 10 van Veilig Leren Lezen.  
Maandag starten we met het thema “bloemen en bijen”. Hierbij doen we mee met het school brede 
thema over biodiversiteit en de schooltuin.  
We hebben weer allerlei leuke activiteiten bedacht, een aantal in samenwerking met het NME, de 
imkervereniging en museum Goemanszorg. Zo komt er donderdag 27 mei ook een echte imker naar 
school.  
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Knutselen 

Voor het knutselen kunnen we nog doosjes gebruiken die je plat kunt vouwen. Doosjes van spaghetti, 
sausjes, parfum, medicijnen, soep, …… Verder zijn we blij met hele kleine doosjes, rollen van 
aluminiumfolie, boterbakjes, e.d.  
 
Gymtassen 

Nog niet alle gymtassen zijn mee terug naar school. Kijkt u even of er nog iets thuis ligt?  
 
 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Hopelijk heeft iedereen een fijne meivakantie achter de rug. Na de meivakantie gaan we de laatste 

periode van dit bijzondere schooljaar in. Hopelijk wordt het volgend jaar heel anders! Een jaar waarin 

veel leuke en leerzame activiteiten voor de leerlingen wel door kunnen gaan en er weer fysiek 

contact mogelijk is met ouders. Dat hebben we namelijk erg gemist. Een jaar waarin we samen 

(school breed) weer dingen kunnen vieren!   

Juffen en meesters dag:  

Vandaag 12 mei vieren we juffen en meesters dag. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mooie 

klassencadeaus. We hebben een hele gezellige ochtend gehad met elkaar.  
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Aardrijkskunde groep 5/6: We zijn begonnen met thema 3 van aardrijkskunde, het onderwerp is 

Waterland. Een groot stuk van Nederland ligt lager dan de zee. Toch kunnen hier ook mensen wonen 

en werken. Dat komt doordat er veel dijken, kanalen en polders zijn gemaakt. Daarnaast leren de 

leerlingen deze week een stukje TOPO over de rivieren, kanalen, zeeën en waterwegen van 

Nederland. De leerlingen van groep 5 en 6 hebben deze week een TOPO oefenblad ingevuld en mee 

naar huis genomen zodat er al geoefend kan worden voor de toets die nog komen gaat. 

Op onderstaande links kunnen de leerlingen de rivieren, kanalen, zeeën en waterwegen van 

Nederland prima oefenen. 

https://www.topomania.net/topografie/109659 

https://www.topo-oefenen.nl/topografie-groep-5/wateren-in-nederland 

Vaartocht Burghsluis: Tegen het einde van dit schooljaar hebben we nog een leerzaam uitje, mits de 

corona maatregelen het toelaten. We gaan varen op de Oosterschelde met de MS Onrust. Dit in het 

kader van de natuur- en milieueducatie. Er zijn 6 leerzame opdrachten aan boord, de leerlingen 

mogen ook in de stuurhut kijken. Tijdens de vaartocht kunnen de leerlingen zeehonden en misschien 

zelfs bruinvissen spotten. Laten we hopen dat het allemaal door kan gaan tegen het einde van dit 

schooljaar. Meer informatie volgt. 

 

 

 

 

https://www.topomania.net/topografie/109659
https://www.topo-oefenen.nl/topografie-groep-5/wateren-in-nederland
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Nina, Sam, Tirza en Yfke op bezoek bij Koningin Maxima:  

Wij zijn gisteren bij een muziek optreden geweest waar koningin Maxima ook aanwezig was. Sam, 

Tirza, Yfke en ik speelden muziek voor haar. We waren met een groep van allemaal kinderen. Het was 

erg leuk en ik heb zelfs tegen Maxima gepraat. Dit heb ik tegen de koningin gezegd. Koningin 

Maxima: “Hoe jong wordt u?” 50 jaar zei Maxima. “U ziet eruit als 30 jaar” toen moest ze erg lachen. 

Groetjes van Sam en Nina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martin Hols (meer muziek in de klas) 

 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 
Dinsdag 18 mei:  Topo toets Europa 
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 
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   deelwoord 
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 

Juffen- en meesterfeest 

Vandaag hebben we juffen- en meesterfeest gevierd in de klas. We hebben verschillende activiteiten 
gedaan zoals stoelendans en bingo. Het was heel erg gezellig! De juffen zijn verwend met prachtige 
cadeaus; dank je wel allemaal! 
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    Allemaal zeer geconcentreerd tijdens de bingo :) 

 

 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Wat zijn we ontzettend blij met alle moestuintjes die wij hebben gekregen; bedankt iedereen! Ze 
groeien heel goed en we hopen ze binnenkort in de schooltuin te kunnen zetten. Volgende week 
starten we met het thema: Ik en mijn familie. Omtrent dit thema hebben we leuke activiteiten 
bedacht waar we mee aan de slag gaan. Wij hebben er zin in!  

 


