
 

 Datum: 23 juli 2021, Nr. 27 

 

    Zaterdag 24 juli – Merel Beijen 

    Donderdag 29 juli – Sam Berrevoets 

    Zaterdag 31 juli – Amber van de Velde 

    Zondag 1 augustus – Juliette van den Hoek 

 

Hulpouders bedankt! 

Het team van De Klimop bedankt alle hulpouders voor hun inzet bij de 

activiteiten die dit schooljaar hebben plaatsgevonden. Corona was er de 

oorzaak van dat het aantal activiteiten helaas beperkt was. Laten we hopen 

dat er volgend schooljaar weer meer ruimte komt voor de organisatie van 

(buiten)schoolse activiteiten. Hopelijk kunnen we dan wederom een beroep 

op u doen. 

 
 
 

 
 
 

Agenda 
Vrijdag  23-07           Laatste schooldag; alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
Vrijdag  03-09           Volgende Kletskop 
Maandag 06-09           Eerste schooldag in het nieuwe schooljaar 
Vrijdag  10-09             Deelname groep 7/8 aan animatie Peilschaal graansilo 
Woensdag  22-09           Informatiebijeenkomst Regioschool Oost  

 
 
 
 
 



 

 
 

Afscheid van groep 8 

Afgelopen dinsdagavond was het zover. De filmpjes die door de kinderen van groep 8 waren 

gemaakt, gingen in première. Vanwege de gunstige weersomstandigheden vond de afscheidsavond 

buiten op het plein plaats. 

De kinderen van groep 8 verschenen over de rode loper op het plein. Vervolgens werden er van de 
sterren van die avond mooie foto’s genomen. Iedereen was namelijk in gala-outfit naar school 
gekomen. Het aanwezige publiek (ouders/verzorgers, opa en oma’s en broertjes/zusjes) genoten van 
de filmpjes.  
De kinderen werden tussen de filmpjes door toegesproken door de juffen Isabel en Ellen en kregen 
uit handen van directeur André Koster hun getuigschrift uitgereikt. De avond werd afgesloten met 
een afscheidslied en 2 gedichtjes. We kunnen terugkijken op een heel mooi afscheid van groep 8. 
 
Woensdagochtend werden de kinderen van groep 8 officieel de school uitgeveegd. Door een boog 
van kinderen van de groepen 1 t/m 7 verlieten ze, wederom over de rode loper, de school. Af en toe 
werd er een traantje weggepinkt.  
 
Dag toppers; veel succes op het voortgezet onderwijs!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einde schooljaar 

Voor de kinderen was het vandaag de laatste schooldag van het (wederom) bijzondere schooljaar 

2020/2021. Na de vakantie zal ons onderwijsteam,  helemaal uitgerust, zich weer volledig gaan 

inzetten voor uw kind(eren). 

We wensen iedereen een fijne vakantie toe! We hopen de kinderen en ouders/verzorgers op 

maandag 6 september weer gezond en gebruind op school te mogen begroeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 
Terugblik 

Wat hebben we dit jaar weer genoten van de kinderen van groep 1-2-3. Het was een raar jaar, wat 

we gelukkig wel gewoon met elkaar hebben kunnen afsluiten. Er is hard gewerkt door de kinderen, 

maar er was ook tijd voor leuke dingen en gezelligheid. Aan het begin van dit schooljaar zijn we 

verhuisd naar ons nieuwe, mooie klaslokaal. Dat bevalt ons allemaal prima! We hebben er dit jaar 

ook een nieuwe activiteit bij gekregen, werken in de schooltuin. 

 

We gaan natuurlijk eerst genieten van een welverdiende vakantie van wel 6 weken, maar… Alvast 

een vooruitblik op het nieuwe schooljaar: 

 

Volgend schooljaar blijven er veel dingen hetzelfde. Juf Ali is op maandag en dinsdag in de klas, juf 

Miranda maandag tot en met donderdag en juf Fleur woensdag tot en met vrijdag. Op vrijdag komt 

er misschien nog iemand om te helpen in de klas. Wat anders is dan dit schooljaar is dat juf Riet 

volgend schooljaar weer onze muzieklessen op woensdagochtend komt verzorgen, super leuk dat we 

weer muziekles gaan krijgen van een echte muziekjuf! Ze komt deze dag ook in groep 4-5-6. De 

gymdagen blijven hetzelfde, in elk geval op donderdag en bij slecht weer op maandag. 



 

 

 

 

 

 

De eerste twee weken van het schooljaar willen we gebruiken om de materialen weer schoon te 

maken. Net als vorig jaar bent u van harte welkom om tijdens schooluren te komen om te helpen met 

schoonmaken. Ook zullen we weer bakken buiten zetten om thuis schoon te maken. We hopen op 

veel hulp, vele handen maken licht werk. 

 

 
 
 
 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 
 

Einde schooljaar 

Het schooljaar in groep 4/5/6 loopt deze week helaas ten einde. De rapportgesprekken zijn achter de 

rug en het is altijd prettig om te horen dat iedereen het goed naar zijn zin heeft gehad. We hebben 

een erg fijn schooljaar gehad en daarbij veel geleerd en gelachen. Groep 6 gaat vanaf september naar 

juf Isabel en juf Ellen en de groep 3 van nu heeft woensdag al kennisgemaakt met de klas van 

meester Tim. Hieronder schrijven de vijf leerlingen van groep 6 een kort laatste berichtje voor in de 

Kletskop. Hierbij wens ik jullie allemaal een hele fijne zomervakantie! Tot volgend schooljaar!!! 

Groeten meester Tim.  

Lennart: Ik ben blij dat ik naar groep 7 ga want dan heb ik weer eens een juf. Ik heb nu 3 jaar meester 

Tim gehad en ik heb veel van de meester geleerd zoals breuken/procenten met rekenen, schaken, 

spreekbeurt geven en nog veel meer. Fijne zomervakantie! 

Karolina: Ik ben blij dat ik naar groep 7 ga en naar juf Isabel. Vandaag gingen we even kijken bij groep 

7 en het was leuk. Het was fijn in de klas bij meester Tim en we hebben ook veel dingen geleerd.  

Ruben: Ik ben blij dat ik naar mijn vrienden ga zoals Jaimy maar ik vind het wel jammer dat ik van 

meester Tim weg moet. Iedereen een goede vakantie!  

Ryan: Ik ben blij dat ik door ben naar groep 7. Ik vind het jammer dat ik bij meester Tim weg ga. Ik 

heb leren schaken van meester Tim. Fijne vakantie allemaal!  

Megallen: Ik ben blij dat ik naar groep 7 mag want ik wil weer een keer een juf maar ik ga meester 

Tim wel missen. Ik ben ook weer blij dat ik bij mijn vrienden uit groep 7 zit.  
 

 

 



 

 

 

 

Vakantielezen 

Juf Lenneke heeft de leerlingen van groep 3 en 4 vorig week uitleg gegeven over het vakantielezen. 

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers van groep 3 en 4. Op de 

camping, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen. En met vakantielezen 

van de bibliotheek wordt lezen extra leuk! De bibliotheek biedt een zomerleesprogramma aan voor 

kinderen uit groep 3 en 4 om het leesniveau van de leerlingen in de schoolvakantie op peil te houden. 

Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen van groep 3 en 4 een tas met informatie over het 

vakantielezen mee naar huis. Op de website www.vakantie-lezen.nl staat meer informatie. 

 

  

 

 

http://www.vakantie-lezen.nl/


 

 

Afscheid groep 8  

Afgelopen dinsdag heeft groep 8 een zeer gezellige dag georganiseerd voor de leerlingen van onze 

school. In de ochtend heeft iedereen meegedaan met het in Dreischor bekende spel: vossenjacht. 

Vervolgens hebben we met zijn allen op het plein lekker gegeten. Daarna hebben we de film van 

groep 8 bekeken in de eigen klas. Tot slot kregen de leerlingen in de avond op een feestelijke wijze 

het getuigschrift uitgereikt.  

 

 

 

Nieuws uit groep 7-8 
 

Beste ouders, 

Ook willen wij u hartelijk danken voor alle hulp en ondersteuning tijdens dit bijzondere schooljaar. 
Het was weer een schooljaar dat we nooit zullen vergeten.  

 

Laatste schooldag groep 8 

Afgelopen dinsdag was het dan zover, de officiële laatste schooldag van groep 8. Wat een heerlijke 
dag was het! De dag begon met een speurtocht en vossenjacht voor alle leerlingen van de school. 
Daarna had groep 8 een heerlijke lunch voorbereid. Er waren poffertjes, pannenkoeken, broodjes 
knakworst, fruit en nog veel meer. Ten slotte werd in alle klassen de film gekeken van groep 8.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tips voor het nieuwe schooljaar 

● In groep 7/8 werken wij met een huiswerkmap. De kinderen mogen een eigen map (graag 23-
ringsmap met (10) tabbladen) meenemen van thuis. Een agenda is ook belangrijk dit 
schooljaar. Het is de bedoeling dat de huiswerkmap en agenda iedere dag mee naar school 
genomen wordt. Zo zorgen we ervoor dat alle huiswerkbladen netjes in de mappen komen en 
verzorgd van en naar huis gaan. Met de agenda leren wij ons huiswerk plannen en registreren 
wij de behaalde resultaten. We plannen ons huiswerk per blok. Dit is ongeveer 4 weken. Zo 
worden grote onderdelen in stukjes gehakt, zodat we goed overzicht kunnen houden.  

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

● In de klas maken we veel gebruik van de chromebooks. Graag willen wij dat de kinderen eigen 
oordopjes of koptelefoon en/of computermuis meenemen. Dit vanwege de hygiëne en 
verantwoordelijkheid leren dragen voor het gebruik van eigen materialen. Het meenemen van 
een muis is ook toegestaan.  

● We hebben gemerkt dat veel kinderen het fijn vinden om een doosje met fineliners in hun 
laatje te hebben. We gebruiken deze veel tijdens de lessen. Mochten kinderen het fijn vinden 
om eigen fineliners te gebruiken, dan mogen deze van thuis worden meegenomen. 

● De gymlessen zullen plaatsvinden op de donderdag- en vrijdagmiddag. Bij gymnastiek is het 
dragen van sieraden en horloges niet toegestaan, uit veiligheid voor de kinderen zelf maar 
ook voor de medeleerlingen. Het is verstandig om deze op de gymdagen thuis te laten. Graag 
zien we een staart of vlecht bij kinderen met lang haar. Wilt u de kinderen helpen herinneren 
aan een elastiekje? De kledingvoorschriften tijdens de gymlessen: een korte broek, een T-shirt 
en gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben. Wanneer het weer het 
toelaat, zullen de kinderen op het sportveld gaan gymmen. 

● We vinden het geen probleem wanneer de kinderen een flesje water op de tafel hebben 
staan. Af en toe een slokje mag best. Er moet alleen geen misbruik van de situatie worden 
gemaakt.  

● Wanneer uw zoon of dochter naar een tandarts, dokter, orthodontist of andere afspraak 
heeft onder schooltijd, dan zouden we graag een e-mail of via Parro ontvangen met datum en 
tijdstip.  



 

 

 

Tot slot... 

Namens de kinderen van groep 7 

ik ga naar groep 8 
na de grote vakantie 
ga ik al naar groep 8 

ik een achtstegroeper?! 
wie had dat ooit gedacht 

een bijzonder jaar met de eindtoets 
en natuurlijk ook het afscheid 
maar wat ik leerde in groep 7 
heeft me daarop voorbereid 

ook al vind ik het reuze spannend 
een ding is klontje klaar 

groep 8 wordt zeker weten 
het allerbeste jaar 

 

Namens de kinderen van groep 8 

ik ga naar de brugklas 
een nieuw begin, een nieuwe school 

een frisse start in een nieuwe klas 
en niets is meer hetzelfde 

als het de laatste 8 jaar was 
en hoewel ik me daar best wel op verheug 

doet het ook een klein beetje pijn 
om afscheid te nemen van de basisschool 

want wat had ik het hier jarenlang fijn 
ik heb hier de allerbeste tijd gehad 

dat mag iedereen weten 
de juffen en meesters, de school, mijn klas 

ik zal ze nooit meer vergeten 

 

Namens de juffen 
Lieve kinderen van groep 7-8, 

Bedankt voor het leuke schooljaar! 
We hebben veel plezier gehad; leuke dingen gedaan. 
Het zit er op! Fijne vakantie, rust lekker uit, geniet! 

Tot 6 september! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is alweer de laatste week voor de zomervakantie. 

Het schooljaar is zoals gewoonlijk weer voorbij gevlogen, en wat voor jaar….. 

In oktober zijn we verhuisd van de Moggestraat naar De Klimop, dit betekende een mooie nieuwe ruimte waar 

we volop kunnen spelen, leren en ontdekken. 

Dit betekende ook dat we een kinderdagverblijf werden en we kinderen opvangen in de leeftijd van 0-12 jaar. 

Dat we nu in school zitten geeft ons ook de mogelijkheid om leuke activiteiten samen met school te 

organiseren. 

Er staan voor volgend schooljaar leuke activiteiten op de agenda, hierover later meer. 

We werken momenteel aan het thema “Oef wat warm”. 

We hebben een mooie zonnebril gemaakt en praten over wat we voor kleding dragen als het warm is en wat 

als het koud is. 

Ook lezen we het boekje “Boer Boris gaat naar zee”. 

We willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen, geniet van het mooie weer, het niks moeten en vooral 

van elkaar.  

 

 

 



 

 

 

 

 


