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 Datum: 1 oktober 2021, Nr. 3 

 

    Zaterdag 9 oktober – Timothy Maartense 

    Zondag 10 oktober – Jarne van der Helm 

 

Kinderboekenweek 
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het 
thema is ‘Worden wat je wil’. Tijdens de 
Kinderboekenweek wordt in de klassen nog eens extra 
aandacht besteed aan lezen, voorlezen, mooie 
kinderboeken en natuurlijk het thema: ‘Worden wat je 
wil’.  Zoals altijd openen we deze week feestelijk door 
onder andere gezamenlijk naar het prentenboek van de 
Kinderboekenweek te luisteren (Dromer). Het zou heel 
leuk zijn als de kinderen op 6 oktober verkleed naar school komen. Wil je later prinses, politie, 
astronaut, koning of ….. worden? We zien het graag op woensdag 6 oktober! 
 

 
Pimpen van de school 
Nadat de buitenkant van de school opnieuw is opgeschilderd, gaan we dit schooljaar de binnenzijde 
van de school aanpakken. In de loop van dit schooljaar worden de volgende zaken opgepakt: 

• In een aantal lokalen worden de wanden gesausd; 
• Vrijwel de gehele school krijgt nieuwe vloerbedekking; 
• In een aantal lokalen/ruimtes wordt nieuwe 

(binnen)zonwering aangebracht; 
• De (hele) oude schuifkastjes in de groepen 4 t/m 8  

worden vervangen door nieuwe kasten; 
• De hele school wordt voorzien van nieuwe led-

verlichting; 
• Er worden gezellige leeshoeken gecreëerd.  

 
Aangezien de meeste bedrijven het momenteel razend druk   
hebben, zullen de werkzaamheden verspreid over dit 
schooljaar gaan plaatsvinden. 
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Jaarlijkse ouder- en infoavond 

Zoals de zaken er nu voorstaan kunnen we dit schooljaar gelukkig weer een fysieke ouder- en 

infoavond organiseren. De avond  vindt plaats op donderdagavond 21 oktober. We starten om 19.30 

uur. Op de avond worden de jaarverslagen van de OR en de MR besproken. Aansluitend presenteren 

de leerkrachten in hun eigen groep het onderwijsaanbod aan uw kind(eren). Vrijdag 15 oktober 

ontvangt u de uitnodiging en de jaarverslagen. 

 

Schoolfruit 

Heel mooi  dat we ook dit schooljaar weer zijn ingeloot voor het Europese 

schoolfruitprogramma. Zodra we de contracten binnen hebben, informeren 

we u over de start- en einddatum van de schoolfruitleveringen. 

 

Informatieavond Regioschool 

Bij deze Kletskop ontvangt u een bijlage waarin u kunt lezen over de 

Regioschool-bijeenkomst van woensdag 22 september. De belangstelling was 

dermate groot dat er op die avond 2 presentaties werden gegeven. In de bijlage vindt u via een link 

waarmee u de presentatie kunt terugkijken. 

 

Nieuwe Schoolgids 

Bij deze Kletskop ontvangt u ook de volledig geüpdatete schoolgids van 

De Klimop. De Schoolgids wordt vandaag ook op de website geplaatst. 

Mocht u een papieren versie wensen, dan kunt u contact opnemen met 

André Koster. 

 

 

Agenda 
Dinsdag  05-10   Dag van de leraar (-:  
Woensdag  06-10   MR-vergadering (13.00 uur en openbaar) 
Woensdag  06-10   Start Kinderboekenweek 

Dinsdag  12-10   Fietsenkeuring groepen 4 t/m 8 

Donderdag  14-10   Voorleeswedstrijd 

Vrijdag  15-10   Volgende Kletskop 

Zondag   17-10   Einde Kinderboekenweek 

Donderdag  21-10   Jaarlijkse ouder- en infoavond (start 19.30 

    uur) 

Maandag  25-10   Start herfstvakantie (t/m vrijdag 29-10) 

 
Site van de week 
Meer weten over de Kinderboekenweek? 
https://www.cpnb.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil  

https://www.cpnb.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil


3 

 

Vanuit de OR 

Hallo ouders/verzorgers van De Klimop! 

Wij, de OR (ouderraad) van de school zijn op zoek naar 4 enthousiaste mensen die ons team zouden 

willen versterken. In de OR worden activiteiten voorbereid, begeleid en proberen we er gezamenlijk 

iets leuks van te maken. Om dit mogelijk te maken 

hebben wij ongeveer 1x per maand een vergadering en 

worden de mogelijkheden en taken besproken. Lijkt het 

jou leuk om hieraan mee te werken en te helpen? Maak 

dit kenbaar bij Larissa den Boer (OR-voorzitter) via een 

appje naar op 06-28546769. Je mag ook een e-mail naar 

directeur André Koster sturen ( a.koster@obase.nl ). 

Wij hebben 4 plekken voor nieuwe OR-leden, mochten 

er meer aanmeldingen komen dan 4, dan zal er op de ouderavond van 21 oktober een stemming 

plaatsvinden, hierbij kunnen de aanwezige ouders hun stem uitbrengen. 

 
 
Vanuit de dorpsactiviteitencommissie 

 

Halloween: Ja, het gaat door! 

Hoera, we mogen weer! We gaan starten met onze DAC-activiteiten. 

Zelfs met twee! 

 

Op woensdagmiddag 20 oktober beginnen we met een 

pompoenenmiddag in het dorpshuis Trefpunt de Dorsvloer. We 

verwachten jullie om 13.30 uur en een uurtje later kunnen jullie 

weer naar huis met een prachtige pompoen: een versierde, een 

uitgeholde of een getekende. We maken er iets moois van! Geef je op bij Saskia Kloet, uiterlijk 

zaterdag 16 oktober, via een opgavestrook die nog verspreid wordt. 

 

Vlak ná de herfstvakantie, op zaterdagavond 30 oktober, mogen jullie op snoepronde door het dorp. 

Hou de uitnodiging via de brievenbus in de gaten. Aanmelden is deze keer echt nodig. 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema waterwereld 

Dinsdag sluiten we dit thema af. Maandag mogen de 

kinderen, i.v.m. dierendag, allemaal een knuffel mee naar 

school nemen (het liefst een zeedier). We hebben het tijdens 

dit thema gehad over allerlei zeedieren, afval in de zee, de 

zeebodem, dierengeluiden en eigenschappen van zeedieren.  

Woensdag starten we met het nieuwe thema bij de 

kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’. 

 

 

mailto:a.koster@obase.nl
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Brengen van uw kind uit groep 1-2-3 

Het afgelopen schooljaar hebben we het op school 

brengen van uw kind anders georganiseerd door de 

Corona periode. We hebben in deachterliggende periode 

ervaren dat dit meer rust brengt binnen het gebouw, maar 

vooral bij de kinderen. Wij hebben hierover ook positieve 

reacties van u als ouder/verzorger ontvangen. Daarom 

willen we het brengen en halen van uw kind zo houden. 

Dat betekent dat u uw kind op het schoolplein afzet en dat 

uw kind zelfstandig naar binnen komt. Dit is ook een goede 

ontwikkeling voor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van uw kind. Wanneer u iets te vragen 

heeft, bent u van harte welkom om na schooltijd in de klas te komen.  

Binnenkort nodigen we u via Parro uit om eens een kijkje te komen nemen in de klas, zodat u samen 

met uw kind toch kan zien waar hij/zij zit en waar we op dat moment mee bezig zijn in de klas.  

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van groep 4/5/6,  

 

Faqta: We zijn dit schooljaar begonnen met onze nieuwe digitale methode Faqta. We gaan in groep 5 

en 6 beginnen met een thema geschiedenis genaamd: Landen en steden. We leren de leerlingen hoe 

en waar de eerste steden ontstonden en hoe die eruit zagen. We leren dat kinderen in de stad niet 

naar school gingen, maar dat de jongens een ambacht leerden bij een gilde en meisjes meehielpen in 

de huishouding. 

De leerlingen leren vervolgens hoe een stad stadsrechten kreeg en wat dat inhield. Het bestuur lag in 

handen van de schout en schepenen. Ook komen zij te weten wie Floris V was en leren zij over de 

Ridderzaal die hij heeft laten bouwen. In het laatste gedeelte leren de leerlingen over de huizen 

waarin de stedelingen woonden en wat zij aten en dronken. En ze leren dat het leven in een grote 

stad soms ook heel mis kon lopen: de Zwarte dood klopt aan de deur. 

Schoolreis ’t Klokuus: Donderdag 30 september gaan we op schoolreis, we hebben er allemaal erg 

veel zin in en gaan er een gezellige dag van maken. De foto’s van de schoolreis volgen spoedig.  
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Slagbal: We hebben in groep 4/5/6 de afgelopen weken twee keer op het sportveld het spel slagbal 

gespeeld. Slagbal is een balsport die lijkt op honkbal. In het veld staan zes palen (honken). Eén speler 

moet eerst de bal slaan met een knuppel en dan van honk naar honk rennen. Als hij alle honken is 

gepasseerd, verdient hij een punt, maar als de brander de bal vangt voor de speler op een honk is, is 

deze uit. Wanneer er drie spelers uit of twee vangballen zijn, moeten de teams wisselen en is de 

veldpartij aan slag. Het team dat eindigt met de meeste punten wint.  

Betreft: Fietsenkeuring dinsdag 12 oktober 2021: Groep 4, 5, 6, 7 en 8 van OBS De Klimop hebben 

zich dit jaar wederom aangemeld voor de fietsenkeuring van Veilig Verkeer Nederland. 

De keurmeester van V.V.N. komt dinsdag 12 oktober op school om de fietsen te keuren van onze 

kinderen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op deze dinsdag de fiets meeneemt naar school. 

Naast de wettelijke eisen letten de keurmeesters vooral op de volgende punten: 

-Handvatten moeten vast zitten 

-Licht (voor en achter)  

-Goed profiel op de banden  

-Bel  

-Remmen  

-Stuur moet vast zitten etc etc.  

Tijdens de controle wordt genoteerd welke punten wel en niet in orde zijn, zodat ouders/ verzorgers 

ook weten welke reparaties er eventueel verricht kunnen worden. Mocht u nog vragen hebben dan 

kunt u terecht bij meester Tim of juf Isabel.  

 

Nieuws uit groep 7-8 

Informatieformulier en formulier toestemming AVG 

De kinderen hebben aan het begin van het schooljaren 
formulier meegekregen waar belangrijke gegevens en 
informatie opgeschreven kan worden. Ook is het 
formulier met toestemming voor publicatiemateriaal 
vorige week meegegaan. Nog niet van alle kinderen zijn 
deze formulieren binnen. Voor de betreffende leerlingen 
is een nieuw formulier meegegeven. 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.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Honkbalknuppel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honkbal
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brander_(sport)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Team
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Kindgesprekken 

We zijn gestart met de kindgesprekken. 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.   

Voorleeswedstrijd 

Volgende week start de Kinderboekenweek. 
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar weer de 
voorleeswedstrijd gehouden. De voorronde voor 
groep 7 is op donderdag 7 oktober. Voor groep 8 is 
deze op vrijdag 8 oktober. Uit deze voorrondes 
komen 6 leerlingen die groep 7 en 8 zullen 
vertegenwoordigen in de schoolfinale op 
donderdagmiddag 14 oktober.  

 

We gaan weer op zoek naar voorleeskampioen van OBS De Klimop! Spannend, maar hier nog wat 
tips; uiteraard ook voor de deelnemers uit de andere groepen: 

• Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek. Probeer eerst eens hardop of 
het boek ook lekker voorleest.  

• Iedereen kan voorlezen! Vooral je zelf blijven dat helpt.  

• Je leest minimaal 3 minuten en maximaal 5 minuten (inclusief de inleiding). Lees rustig en 
neem de tijd.  

• In de inleiding vertel je over de titel van het boek, auteur (eventueel illustrator), en (heel 
kort!) wat er vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment zodat luisteraars snappen waar 
het verhaal over gaat.  Het is ook leuk om te vertellen waarom je dit boek hebt gekozen.  

• Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem. Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en 
vraag of iemand daarop wil letten. 

• Probeer contact te houden met je publiek. Houd je boek dus niet voor je gezicht en probeer 
zo nu en dan de mensen in de zaal aan te kijken. 

• Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote gebaren, maar 
om boeiend voorlezen. 

• Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je kunt hard 
(niet te hard) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem kan bedroefd, blij, boos, 
dreigend of geheimzinnig klinken, als het maar past bij het verhaal. 

• Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon moet 
voorlezen. 

• Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen. 
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Schooltuin 

De herfst is nu officieel begonnen. Daarom gaan we de schooltuin winterklaar maken. We oogsten de 
laatste stukken groente en maken alles netjes onkruidvrij. 

Heeft u tijd en zin om ons volgende periode van schooltuin te kunnen helpen? Dan horen wij het 
graag. We zijn op zoek naar schooltuin-ouders om de schooltuin weer net zo’n succes te maken als 
afgelopen seizoen.  

 

 

 

 

Fietsenkeuring 

Op dinsdag 12 oktober is er weer de jaarlijkse fietsenkeuring. Het is belangrijk dat iedere leerling op 
dinsdag zijn fiets meeneemt! De fietsen van groep 4 tot en met groep 8 worden gecontroleerd door 
Veilig Verkeer Nederland. Het is uiteraard belangrijk dat de fiets veilig is met een goed stuur, een 
werkende bel, banden, reflectie, remmen, zadel, maar ook een werkende verlichting maakt 
onderdeel uit van de keuring, alles met het doel de verkeersveiligheid te verhogen.  

Controleer de fiets tijdig en repareer waar nodig onderdelen die (bijna) kapot zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan de remmen, goed werkende lichten, een goed slot en fietsbanden.  

 

 

 

 

 

 

Stagiaire 

Hoi, 

Mijn naam is merel. 

Ik ben 17 jaar en ik kom uit Zierikzee en Scharendijke. 

Ik doe de opleiding voor onderwijsassistent op het Scalda in Goes en ik zit 

nu in mijn 2e leerjaar. 

Dit jaar kom ik stage lopen in groep 7&8 op de maandag, dinsdag en 

woensdag. 

Ik vind het super leuk om dit jaar bij jullie op De Klimop stage te lopen en 

heb er enorm veel zin in!  
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Wisselingen in de MR van De Klimop 

Martine Varèl heeft zich heeft aangemeld om zitting te nemen in onze MR. Martine wordt dus de 

nieuwe oudervertegenwoordiger in onze MR en hier zijn wij heel blij mee. Van harte welkom Martine 

en wij hopen op een  goede en fijne samenwerking. Martine neemt vanaf heden de plaats in van 

Daphne Herinckx in.  

Daphne neemt na een hele lange zittingsperiode helaas afscheid van onze MR. Wij willen haar hierbij 

heel erg bedanken voor haar jarenlange inzet voor De Klimop en de zeer goede samenwerking in 

onze MR. Ook was zij onze vertegenwoordiger in de GMR van Obase, waar ze ook voorzitter was. 

Juf Fleur neemt ook afscheid van onze MR en haar plaats wordt ingenomen door juf Isabel. De MR 

dankt ook juf Fleur voor haar jarenlange inzet en heet juf Isabel van harte welkom in onze MR.  

Juf Isabel gaat onze school ook vertegenwoordigen in de GMR van Obase.  

 

Voormalig MR-lid Corina Berrevoets regelt al jaren op gepassioneerde wijze de financiën van De 

Klimop. Gelukkig blijft zij dit doen voor de ouderraad en de medezeggenschapsraad.  

Meedenken en meebeslissen over zaken die belangrijk zijn voor onze school, dat doet de 

Medezeggenschapsraad (MR). Wilt u ook eens een MR vergadering bijwonen, dan kan dat.  

De samenstelling van de MR is nu als volgt:  

• Femke van der Poel (ouderlid) 

• Martine Varèl (ouderlid) 

• Isabel Landman (teamlid) 

• Tim Ravia (teamlid) 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/verzorgers 

Jullie hebben het hierboven al gelezen: volgende week start de 

Kinderboekenweek. 

Het thema van de Kinderboekenweek is: “worden wat wat je wil.” 

De Kinderboekenweek vind plaats van 6 t/m 17 oktober. 

Wij werken aan het thema beroepen en op dinsdag 5 oktober komt agent 

Melanie de Jonge bij ons op bezoek. 

Zij komt bij ons een boekje voorlezen en een spelletje met de kinderen 

spelen. 

Op de BSO werken we aan de kinderparticipatie. 

De kinderen mogen aangeven wat ze echt graag zouden willen op de BSO en wat niet. 

Er zijn al heel veel leuke ideeën langsgekomen en volgende week gaan we hier verder mee aan de 

slag.  

Groetjes team Kibeo  

 


