
 

 Datum: 17 september 2021, Nr. 2 

 

    Dinsdag 21 september – Karolina Bojarska 

    Woensdag 22 september – Djezlin Nuijens 

    Donderdag 30 september – Annemijn van Vossen 

 

 
Schoolfotograaf 
In de vorige Kletskop is er abusievelijk een verkeerde datum voor de schoolfotograaf genoemd.  
De juiste datum is donderdag 23 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de schoolgids van De Klimop (schooljaar 2021-2022). 

We leveren de schoolgids digitaal aan. Mocht u liever een papieren versie wensen, dan kunt u dit 

laten weten. 

Nieuwe corona regels 

Afgelopen dinsdag was er een nieuwe corona persconferentie. Veel (school)regels worden 

versoepeld. We zijn in afwachting van geüpdatete protocollen vanuit het ministerie. Daarna zullen we 

u z.s.m. informeren. Tot die tijd blijven de in de vorige Kletskop genoemde regels van kracht. 

 



 

Toestemming voor publicatie beeldmateriaal 

Om te communiceren met de buitenwereld heeft onze school o.a. een website, een schoolgids, een 

nieuwsbrief en een Facebook-pagina. Via deze media kunnen we u, en vele anderen, snel op de 

hoogte houden van het reilen en zeilen op De Klimop. Binnenkort ontvangt u een brief waarin we u  

toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  

 

Wilt u deze brief ingevuld en ondertekend weer inleveren op school?  

 

ACT AS ONE 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van  onze groep 7/8 meegewerkt aan de peilschaalanimatie. 

Hieronder vindt u de link die u leidt naar de opgenomen animatie.  

https://youtu.be/sar2Nn_usJA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Start muzieklessen 
Deze week zijn de muzieklessen van juf Riet gestart. De kinderen zijn erg enthousiast! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/sar2Nn_usJA


 

 
Schoolspot 

Kennen jullie schoolspot al? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor 
medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met 
veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, 
clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo 
betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade 
naar Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we 
MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan 
met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) 
sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al 
schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. 
Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze 
webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na 
aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool.  Op de website 
schoolspot | brengt leren en ICT samen kunt u een account aanmaken. 
 

 

Vanuit de dorpsactiviteitencommissie 

Halloween vieren met DAC  

Wat missen we het ontzettend, de activiteiten die we steeds hadden met de 

kinderen, jeugd en andere inwoners van het dorp! We verwachten dat we dit 

najaar tóch voorzichtig weer wat kunnen doen. Daarvoor starten we met het 

meest griezelige, spannende én leukste feest van het jaar: Halloween! We doen 

dan gelijk twee activiteiten voor de basisschoolkinderen: 

• Pompoenmiddag op woensdag 20 oktober 

• Snoepoptocht op zaterdagavond 30 oktober.  

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging met meer informatie in de bus.  
 
 
 

Agenda 
 

Woensdag 22-09 Informatieavond Regioschool Oost (19.30 uur in 
   Oosterland) 
Donderdag 23-09 Schoolfotograaf 
Donderdag   30-09  Schoolreis groep 1 t/m 6 

Vrijdag              01-10   Volgende Kletskop 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

https://www.schoolspot.nl/


 

Schoolreis groep 1 t/m 6 

Donderdag 30 september gaan we met alle kinderen van de onder- en middenbouw op schoolreis.  

Misschien heeft u het al van uw kind gehoord: dit jaar is de bestemming  

’t Klokuus in ’s Heer Arendskerke.  

We worden die dag om 9 uur door de bus bij school opgehaald, maar zullen eerst verzamelen in de 

klassen. Natuurlijk vinden we het leuk als u buiten blijft wachten om ons uit te zwaaien.  

Naast al het speelplezier dat hier zowel buiten als binnen mogelijk is, wordt voor de onderbouw nog 

een speurtocht geregeld en de middenbouw mag een uur met en tegen elkaar laser gamen.  

Voor de lunch en het tienuurtje wordt vanuit school gezorgd. Ook zal er gedurende de dag steeds 

gedronken kunnen worden. Maar natuurlijk mogen de kinderen wel zelf wat lekkers meenemen voor 

in de bus.  

’s Middags om 3 uur verzamelen we alle kinderen voor de terugreis. We verwachten tussen half 4 en 

kwart voor 4 weer door de bus bij school terug te worden gebracht.  

    
 

                      
 
 
 
 

Site van de week 
 

https://vvn.nl/onze-scholen-zijn-weer-begonnen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vvn.nl/onze-scholen-zijn-weer-begonnen


 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Er zitten al weer twee weken op... wat hebben we al hard gewerkt en veel geleerd. 

In de eerste week hebben we vooral gesproken over onszelf. Wie ben je? Waar hou je van? We 

hebben (opnieuw) kennis gemaakt met elkaar.  

In de tweede week stond vooral het samen spelen en werken en vrienden worden centraal.  

 

Groep 3: 

Bij lezen en taal gebruiken we de methode Veilig leren lezen (Kim-versie). 

Deze eerste week hebben we de ‘i’ en ‘k’ geleerd. Hier hoort het woordje ‘ik’ bij. Deze week kwamen 

daar de ‘m’ van ‘kim’ 

en de ‘s’ van ‘sim’ bij, de hoofdpersonen van de ankerverhalen. Elke letter komt in het klikklakboekje. 

De letters zijn los te bewegen. De kinderen ontdekken dat ze nieuwe woorden kunnen maken en 

oefenen. We hebben ook al gewerkt met de letterdoos. 

    
 

Iedere dag staat rekenen op het programma. We werken met de methode; Wereld in Getallen. We 

maken na de instructie de les in het rode werkboek en sinds deze week mogen we daarna ook op de 

Chromebook in Gynzy oefenen. Gynzy sluit aan bij op methode. 

Naast het werken met al deze materialen hebben we gezellig met groep 1-2-3 gezongen, spelletjes 

gedaan en geknutseld. 

 

Groep 1-2:  

Iedere dag heeft groep 1-2 aparte kringen van groep 3. Daarin luisteren we naar verhalen, bekijken 

we praatplaten en doen we allerlei spelletjes en activiteiten die horen bij de sociaal emotionele 

ontwikkeling, de ontluikende geletterdheid en voorbereidend rekenen (gecijferdheid). Ook tijdens de 

werkmomenten komt er wel eens een letter, zoals gisteren de ‘s’, of cijfer aan bod. Verder zijn we 

veel bezig met de fijne motoriek tijdens het maken van een werkje. 

Ook hebben we gehoord dat zoem op zoek gaat naar vriendjes die ieder een letter aan ons laten 

horen. De vriendjes mogen bij zoem logeren in het bijenhotel. Als zoem een vriendje gevonden heeft 

betekent dit dat we een vakje mogen openen op de reiskaart van zoem.  

            



 

Nieuw thema:  

Volgende week beginnen we al weer met het volgende thema; ‘waterwereld’. We leiden het thema 

in met het ankerverhaal van Veilig Leren Lezen dat over dieren gaat. 

Hierover volgende week meer op Parro. 

                                   
 

Schoonmaak 

Heel fijn dat er al aardig wat bakken meegenomen zijn om thuis schoon te maken, bedankt! Ook 

tijdens de schooltijden mogen de kasten op school schoongemaakt worden. Graag zelf een emmer en 

doekje meenemen. 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

 
Het is alweer de tweede week van het schooljaar. De hoogste tijd om u even kort bij te praten! 

Groep 4 is o.a. druk bezig om de tafel van 2 te leren. Bij taal leren we de themawoorden, dit zijn de 
moeilijke woorden van het thema die in de toets over een paar weken worden getoetst. De 
leerlingen hebben kennisgemaakt met de zelfstandige naamwoorden en ook met spelling en taal zijn 
we goed begonnen.  
 
Groep 5 is bezig om handig te leren rekenen met plus- en minsommen tot 100. Bij taal hebben de 
leerlingen geoefend om woorden in alfabetische volgorde te leren schrijven. Bij spelling hebben we 
de eerste lessen gemaakt in het werkboek en op de computer.  
 
Groep 6 is bezig met grote plus- en minsommen uit te rekenen. Bij taal leren we deze week de 
verschillende woordsoorten zoals zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsels en 
lidwoorden. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met het nieuwe Faqta. Faqta biedt op de 
computer thematisch lesmateriaal voor groep 1 t/m 8, waaronder wereldoriëntatie, wetenschap, 
muziek en burgerschap. Binnenkort meer hierover.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Muziekles: Vandaag heeft groep 4,5,6 voor het eerst muziekles gehad van juf Riet en de kinderen 
hebben het hartstikke fijn gehad. 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Ymke: Iedere maandag- en woensdagochtend komt juf Ymke de leerlingen helpen. De juf helpt 
met Estafette lezen en geeft nu al taallessen aan de verschillende groepen. We zijn erg blij met haar 
hulp en we hebben met zijn allen een fijne start gemaakt.   
 
Juf Frannie: Komende week komt juf Franny voor het eerst bij ons in de klas op dinsdag- en 
donderdagochtend. Ze gaat dan werken met groep 4 en meester Tim met groep 5 en 6. Volgende 
week zal juf Franny zichzelf even aan u voorstellen.  
 
Bastijn (groep 6): De vakantie de vakantie de vakantie is zo fijn, maar soms heb je ook heel veel pijn. 
In de vakantie ben je vrij en dan ben je heel erg blij. Dan hoef je niet naar school en dan heb je een 
heel groot goal. Dan heb je een lekkere vibe en dan heb je in één keer strike. 
 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Goed van start 

De kop is er af! We zijn met 17 kinderen in groep 7-8. In groep 8 zitten: Ferre, Juliette, Julian, Tirza, 

Jaimy, Yasmine, Anne, Jan Justin, Julius, Xavy, Gwen en Leon. Onze groep 7 bestaat uit: Lennart, 

Megallen, Ryan, Ruben en Karolina. We hebben mooie eerste startweken achter de rug. Dat belooft 

een mooi schooljaar te worden!  

Informatieformulier 
De kinderen hebben afgelopen maandag een formulier meegekregen waar belangrijke gegevens en 
informatie opgeschreven kan worden. Wilt u dit zo snel mogelijk invullen en terug naar school laten 
komen? 

Rapporten 
Er zijn al een aantal kinderen die het rapport hebben ingeleverd, maar we missen nog een boel 
rapporten. Graag ontvangen wij de rapporten zo snel mogelijk terug op school.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kind-gesprekken  
Volgende week gaan we van start met de Kind-gesprekken. Aan de hand van een format vullen 
kinderen allerlei weetjes over zichzelf in. Nadien wordt er individueel met ieder kind een 
kennismakingsgesprek gehouden en worden er doelen opgesteld voor het schooljaar. Wat fijn dat we 
op deze manier nog meer over de kinderen te weten komen en kunnen inspelen waar de kinderen 
behoeften aan hebben.   

 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

 

De vakantie is weer voorbij en we zijn blij dat alle kindjes weer komen 

spelen. Deze week starten we met het thema ‘Knuffels’. Omtrent dit 

thema zullen wij elke week verschillende activiteiten aanbieden. Wij 

werken 4 weken met dit thema. 

 

Vanaf oktober gaan wij ook de woensdagen open. Je kunt dan elke werkdag van 7.30 tot 18.30 uur 

gebruik maken van de opvang voor je kindje.  


