
 

 Datum: 9 juli 2021, Nr. 26 

 
 

Zaterdag 17 juli   –   Kuba Tunkiewicz 

        Zondag 18 juli  –   Olli Bosch 

Vrijdag 23 juli  –  Izzy Hoogweg 

   Vajèn Hoogweg 

 

Sites van de week 
 
De site van de week is Schoolspot: https://www.schoolspot.nl/welkom-ouders 

Schoolspot biedt ouders en leerkrachten korting op heel veel producten. Op laptops bijvoorbeeld, 
maar ook tablets, software en gadgets. Schoolspot onderhandelt met leveranciers, zodat de beste 
prijzen kunnen worden geboden. Benieuwd? Maak hier een account aan: 

https://www.schoolspot.nl/klantenservice-mijn-schoolspot#aanvragengegevens  

 

 
 

 

Agenda 
 
Dinsdag  13-07           Oudergesprekken 
Donderdag 15-07           Oudergesprekken 
Vrijdag  16-07           Rapporten worden uitgereikt 
Dinsdag  20-07           Laatste schooldag groep 8 
Dinsdag 20-07           Afscheidsavond groep 8 (de uitnodiging volgt later) 
Vrijdag  23-07           Laatste schooldag; alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

https://www.schoolspot.nl/welkom-ouders
https://www.schoolspot.nl/klantenservice-mijn-schoolspot#aanvragengegevens


 

Afscheidsdag van groep 8 
 
Om de afscheidsdag van groep 8 op dinsdag 20 juli 2021 zo goed mogelijk te 
laten verlopen, hebben wij een aantal tips voor alle kinderen die deelnemen. 

Groep 1 t/m 7:  

- Het is verstandig om goed te ontbijten, want we maken een flinke wandeling.  

- Trek goede schoenen aan; geen slippers! 

- Op deze dag hoeven we geen eten en drinken mee te nemen.  

 

 Groep 8:  

- Neem mee in je rugtas: een tussendoortje, genoeg te drinken, iets om jezelf 
te vermaken (boek, spelletje). 

- Gebruik je telefoon alleen in noodgevallen.  

- Neem een tas mee waar je 'goede' kleren in zitten, zodat je kunt verkleden na de vossenjacht.  

 

Het draaiboek en uitnodiging wordt dit weekend aan de ouders van groep 8 verstuurd.  

  

Oproep 
Gezien we de afgelopen jaren heel erg mooi weer hadden, is het eigenlijk 
veel te warm om de hele lunch in de zon te zitten. Daarom zijn we op zoek 
naar schaduwplekjes door middel van parasols. 

Heeft u voor ons een parasol met parasolvoet te leen? Dan kunt u dit 
doorgeven aan juf Isabel. 

Alvast bedankt!  

 

Gezocht: nieuw MR-lid  
U hebt vast een mening over hoe het eraan toegaat op de school van uw 
kind(eren). In de Medezeggenschapsraad (MR) kunt u uw kennis, ervaring en deskundigheid inzetten 
om uw betrokkenheid vorm te geven binnen onze school. De MR van De Klimop bestaat uit twee 
ouders, te weten Femke van der Poel en Daphne Herinckx en twee leerkrachten: Tim Ravia en Fleur 
Bakker. Daphne is dit schooljaar aftredend. We zijn dus op zoek naar iemand die onze MR komt 
versterken. Als u interesse heeft of zich kandidaat wilt 
stellen, graag doorgeven aan meester Tim 
(t.ravia@obase.nl) voor 20 juli. Indien zich meerdere 
kandidaten melden om deel uit te maken van de 
oudergeleding, zal er een stemming 
plaatsvinden. Ervaring voor de MR is niet vereist, 
enthousiasme en een positief kritische houding wel.  
 
Vriendelijke groet,  
De leden van de MR (Tim Ravia, Fleur Bakker, Femke van der Poel en Daphne Herinckx)  

 

mailto:t.ravia@obase.nl


 

 
Gezocht: ouderraad-leden 
 
De ouderraad is opzoek naar nieuwe ouders ter aanvulling van de OR! Dit omdat 2 ouders de 

ouderraad gaan verlaten.  

Saskia heeft een hele lange tijd in de ouderraad gezeten 

en wist precies hoe alles geregeld en georganiseerd 

moest worden. Of het nu ging om het schoolreisje te 

begeleiden, te helpen bij een crea-middag of het 

organiseren van een mei-markt Saskia was erbij en 

regelde dat alles voor elkaar was.  

Dominic treed af en daarmee verlaat ook gelijk de 

voorzitter de ouderraad. In de afgelopen 4 jaar heeft hij 

in de ouderraad de vergaderingen geleid en voerde hij het woord tijdens de officiële momenten. Hij 

stond in die tijd letterlijk en figuurlijk zijn “mannetje” tussen alle dames.  

Vanaf deze plaats willen we Saskia en Dominic enorm bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren! 

Door het vertrek van deze twee ouders zijn wij opzoek naar aanvulling van de ouderraad. Mocht je 

niet precies weten wat wij allemaal doen, geven wij even een “korte” opsomming van wat wij 

allemaal gedaan hebben in het afgelopen schooljaar: 

- Het organiseren van het schoolreisje (inclusief het busvervoer) 

- Tijdens de ouderinformatieavond verzorgen van koffie, thee, koek en uitleg 

- Sinterklaas ondersteunen bij het regelen van de cadeaus en het verzorgen van de gehele dag 

- Verzorgen van de Kerst- en Paascrea d.m.v. inspiratie, hulp en iets lekkers te eten/drinken 

- Het (mede)organiseren van het kerstdiner, schoolontbijt en andere bijzondere momenten 

- Organiseren van een mei-markt, sponsorloop of andere actie ter aanvulling van de kas 

 

 

Dan is het tijd om jezelf aan te melden. Doe dit uiterlijk 23 juli zodat we het nieuwe schooljaar met de 

nieuwe OR kunnen starten 

Aanmelden of meer informatie? Mail dvelde@zeelandnet.nl of bel met 0618965503.  

Of neem contact op met een van de OR leden: 

Larissa, Romina, Dijantha, Bianca, Linda, Saskia, Dominic 

 

 
 

 

Wil jij meedenken wat er in de komende jaren te doen is? 

 

 

mailto:dvelde@zeelandnet.nl


 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Thema vakantie en reizen 

Deze week zijn we begonnen aan het laatste thema van het schooljaar; vakantie en reizen. De 
kinderen kunnen in de gang kamperen in de tent, ijsjes kopen/verkopen bij de ijssalon, met de 
Playmobil van de camping spelen, met het nieuwe poppenhuis, weer heel veel boekjes lezen en 
verschillende vakantie puzzels maken.  
Groep 3 is aan de laatste kern van Veilig leren lezen begonnen; kern afsluiting. Van rekenen maakt 
groep 3 deze week zelfs alweer de laatste toetsen!  

 
 
Rapportgesprekken 
Dinsdag de 13e en donderdag de 15e staan de rapportgesprekken gepland. Tijdens dit 10 
minutengesprek bespreken we de vorderingen van uw kind. Bij groep 1 en 2 is dit aan de hand van de 
Kijk-registratie en bij groep 3 aan de hand van het rapport. Op vrijdag 16 juli gaan de rapporten mee 
naar huis.  
 
Schoonmaak  

 
Aangezien het bijna vakantie is gaan we ook al een beetje beginnen met het 
opruimen van de materialen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
zouden we het weer heel fijn vinden als u een moment heeft om te komen 
helpen op school om alle kasten, spellen en puzzels weer schoon te maken. 
Ook zullen we weer bakken met speelgoed neerzetten die mee naar huis 
mogen om schoon te maken. Heel fijn als u daarbij kunt helpen, zodat we 
weer met fris materiaal het nieuwe schooljaar in kunnen gaan.  
 

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

IEP toetsen 

Afgelopen week hebben we weer hard gewerkt er stonden er verschillende IEP toetsen op het 

programma. Groep 4/5/6 maakt de IEP toetsen van rekenen, taalverzorging, technisch lezen en 

begrijpend lezen. De resultaten van de methodetoetsen en de IEP toetsen gaan we bespreken tijdens 

de komende rapportgesprekken.   

 
 



 

Toets breuken/ procenten 
Afgelopen maandag had groep 6 een toets over breuken en procenten. Op school besteden we ook 
regelmatig aandacht aan de breuken en procenten. De leerlingen leren dat 1/2 = 50% >  1/3 = 33,3% 
> 1/4 = 25%  > 1/5 = 20% > 1/6 = 16,7 etc.  

 
 
Project biodiversiteit 

We zijn in de klas druk bezig geweest met het thema biodiversiteit. We hebben een bijenhoek in de 

klas gemaakt, gedanst en geknutseld en hebben een leerzame gastles van imker Rob gehad. De 

leerlingen hebben in groepjes een presentatie gegeven in het Goemansmuseum. Alle ouder(s)/ 

verzorger(s) bedankt voor jullie komst! Hierbij nog enkele foto’s.  

 

 

 

 

 

 



 

Spreekbeurt paardenbloemenjam 

Gemaakt door Amber en Fleur.  

 

Hallo allemaal, Ik heb deze week samen met Fleur voor de eerste keer een spreekbeurt gedaan. Het 

ging over paardenbloemenjam. De meeste mensen en kinderen kennen het niet. Eigenlijk is het een 

soort honing. De kinderen in de klas hebben kunnen proeven. Groetjes van Amber uit groep 4.  

Vaartocht Burghsluis groep 4, 5 en 6 

Vorige week vrijdag gingen groep 4, 5 en 6 varen op de Oosterschelde met de MS Onrust. Dit in het 

kader van de natuur- en milieueducatie. Met behulp van ouders hebben de leerlingen veel gezien en 

geleerd! Er waren 6 leerzame opdrachten aan boord, de leerlingen hebben ook in de stuurhut 

gekeken. Tijdens de vaartocht bij laag water hebben de kinderen zeehonden gezien en we hebben 

zelfs een bruinvis gespot.  

Nogmaals de link met foto’s van de vaartocht: https://myalbum.com/album/9UwH3nf7MLRW 

 

 

https://myalbum.com/album/9UwH3nf7MLRW


 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Grote tas mee 

Op maandagmiddag 19 juli worden alle werkschriften en knutsels meegegeven aan de kinderen. De 
gymtas gaat dan ook mee naar huis. Willen de kinderen eraan denken om een grote tas mee te 
nemen?  

Rapporten 
Volgende week zijn de rapportgesprekken. Vrijdag 16 juli gaan de rapporten mee. De kinderen 
hebben hard gewerkt en we mogen heel erg trots op onze rapporten! Goed gedaan, kanjers van 
groep 7-8. 

Afscheidsdag van groep 8 
Zie begin Kletskop. 

De laatste loodjes 
Vanaf vandaag hebben we eigenlijk nog maar 2 weken. Wat is dit schooljaar toch snel gegaan. Een 
bijzonder jaar met thuisonderwijs, wisselingen van de juffen, et cetera.  

De komende twee weken maken we gezellig en ronden we het schooljaar af. Zo hebben we nog een 
aantal klassenbeloningen staan. Voor we het weten is het zomervakantie!   

 
 

 

 
 


