
 

 Datum: 15 oktober 2021, Nr. 4 

 

    Donderdag 21 oktober – Lou Bosch 

    Zaterdag 23 oktober – Django Kumar 

Zaterdag 30 oktober – Tirza van de Kop 
     
Zondag 31 oktober – Maudy Verwest 

    Donderdag 4 november – Julian Kamp  

 

 
Jaarlijkse ouder- en infoavond 

Volgende week organiseren de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team de jaarlijkse 

ouderavond. De avond  vindt plaats op donderdagavond 21 oktober. We starten om 19.30 uur en 

hopen natuurlijk dat u ook komt.  

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

de leerkrachten in hun eigen groep het onderwijsaanbod aan uw kind(eren). In de bijlagen bij deze 

Kletskop vindt u de uitnodiging en de jaarverslagen. 

 
 

 

 

 

 

Start schoolfruitleveringen 

De schoolfruit leveringen starten in de week 15 november a.s. De 

(gratis) fruitleveringen stoppen op vrijdag 22 april 2022. Vanaf 15 

november staat er dus (gratis) fruit op het menu voor onze kinderen. 

Begin november horen we op welke dagen het fruit geleverd wordt. 

 

 



 

Agenda 
 
Vrijdag  05-11   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) 
Dinsdag  23-11  Voortgangsgesprekken met ouders 
Donderdag 25-11  Voortgangsgesprekken met ouders 

 
 
 
Nieuwe boeken  

Op allerlei manieren proberen we de kinderen te motiveren om 
regelmatig een boek te lezen. Tijdens de Kinderboekenweek 
hebben de meesters en juffen van alle groepen nieuwe 
kinderboeken aangeschaft. Nu maar hopen dat ze bij de 
kinderen in de smaak vallen.  
 
 
 
 
 
 
Covid-19 

Recentelijk kregen we een berichtje dat er in een gezin bij ouders/verzorgers van onze school Covid-
19 (coronavirus) is geconstateerd. De betreffende ouders hebben passende maatregelen getroffen. 
De schoolleiding heeft vervolgens contact opgenomen met het triageteam van de GGD. De GGD gaf 
aan dat er goed is gehandeld en dat de school verder geen maatregelen hoeft te treffen.  
Mocht er in uw gezin Covid-19 worden geconstateerd, dan verzoeken we u contact op te nemen met 
de groepsleerkracht of de schoolleiding. 
 

 

Vanuit de dorpsactiviteitencommissie 

Niet vergeten: Halloween komt eraan 

Heb je er ook al zin in? Aanstaande woensdag, dus vóór de herfstvakantie, 

organiseren we voor jullie de pompoenversiermiddag in dorpshuis Trefpunt 

de Dorsvloer. Tussen 13.30 en 14.30 uur gaan we aan de slag met uithollen, 

snijden, versieren en tekenen. Wil je nog meedoen? Geef  je dan uiterlijk 

morgen, zaterdag 16 oktober, op bij Saskia Kloet.  

 

Op zaterdagavond 30 oktober, vlak ná de herfstvakantie, ontmoeten we 

jullie graag weer. We gaan dan op snoepronde door het dorp. Ook hiervoor 

moet je aanmelden bij Saskia. Zie de uitnodiging via de brievenbus, of volg 

ons via Facebook en Instagram.  

 

 



 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Sinds vorige week woensdag, toen de Kinderboekenweek geopend werd, hebben wij al van alles 

gedaan rondom het thema beroepen. We hebben liedjes gezongen over wat je later worden wil, 

puzzels gemaakt, letterwerkjes gemaakt, een beroepenkleurplaat met wattenstaafjes en verf 

ingekleurd, van alles met hoofddeksels van verschillende beroepen gedaan en eigenlijk nog veel 

meer… Natuurlijk hebben we ook van alles met boeken gedaan. Onze boekenkast is weer gevuld met 

boeken over beroepen en we maakten zelf ook de kaft voor een eigen boek. 

Groep 3 is bezig met de bussommen bij rekenen; staat er bij de halte +, dan komen er mensen bij, 

staat er -, dan gaan er mensen af(uit). Bij Veilig Leren Lezen zijn we al weer met kern 2 begonnen. 

Daar hebben we al de n van maan, de t van pet, de ee van meet en de b van been geleerd. 

 

Na de herfstvakantie mag u na schooltijd samen met uw kind een kijkje komen nemen in de klas. We 

hangen een lijstje op de deur om in te tekenen. 

Nieuws uit groep 4-5-6 

Muziekles van juf Riet  

Iedere woensdag heeft groep 4, 5 en 6 muziekles van juf Riet. De verschillende groepen krijgen ieder 

een half uur muziekles. De leerlingen vinden het altijd interessant en erg leuk om met juf Riet muziek 

te maken. Vorige week kregen de leerlingen een plastic gekleurde buis waarbij ze een ritme op het 

bord zagen en deze op kleur gingen mee tikken.  

  



 

Fietsenkeuring 

Afgelopen dinsdag 12 oktober vond de fietsenkeuring plaats. VVN keurt de fietsen volgens een 

vastgesteld, landelijk model en een goedgekeurde fiets wordt voorzien van een sticker. Dit alles met 

natuurlijk 1 belangrijk doel: het vergroten van de verkeersveiligheid. Voor een afgekeurde fiets geldt, 

dat een briefje wordt meegegeven met de aanmerking(en), zodat het kind en de ouders weten, wat 

er aan de fiets zal moeten worden veranderd. 

  

 

De voorleeswedstrijd in groep 4/5/6:  

Afgelopen woensdag 13 oktober hebben juf Ymke en meester Tim de voorleeswedstrijd gehouden in 

de klas. Er waren in totaal 15 leerlingen die deelnamen aan de voorleeswedstrijd. Iedereen heeft erg 

goed voorgelezen, daarnaast hadden we een fijn publiek die goed naar elkaar luisterden. Een aantal 

kinderen zaten in de kinderjury, zij mochten mee beslissen.  

Uiteindelijk heeft Nina gewonnen en werden Bastijn en Tim de nummers 2 en 3! Nina doet nu mee 

met de grote finale samen met de leerlingen uit groep 7 en 8. Heel veel succes Nina!!! 

  



 

  

Van harte gefeliciteerd  

Tim en Fleur waren afgelopen week jarig in groep 4/5/6 en dat hebben we in de klas met zijn allen 

gezellig gevierd. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!!! 

   

Boekenkring  

Om de twee weken doen we bij juf Lenneke de boekenkring. We laten aan elkaar ons leesboek zien, 

vertellen wat de titel is, wie de schrijver is, wie de tekeningetjes heeft gemaakt en waar het boek 

natuurlijk over gaat. Biebjuf Lenneke gaf ons een paar goede voorbeelden.  

  



 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Voorleeswedstrijd 

Donderdagmiddag hebben 7  kandidaten een poging gedaan om de voorleeskampioen 2021 van De 

Klimop te worden. Nina, Jaimy, Yasmine, Megallen, Ryan, Tirza en Juliette lazen voor uit hun 

lievelingsboek. De presentatoren Jan Justin en Gwen introduceerden de voorlezers bij het publiek; 

alle kinderen van de school kwamen naar de voorlezers luisteren. Toen was het de taak aan de jury 

(meester André, juf Miranda, Anne en Leon) om te bepalen wie de voorleeskampioen zou worden. 

Na lang beraad kwamen zij tot de conclusie dat Yasmine de winnares  van dit schooljaar is. 

Gefeliciteerd! Je hoort zo snel mogelijk van de juf wat de volgende ronde wordt op Schouwen-

Duiveland. Alle kandidaten hebben een mooie oorkonde mee gekregen, want lezers zijn allemaal 

winnaars! 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk 
We hebben blok 1 zo goed als afgerond. We hebben afgelopen weken veel 
geoefend met de leerstof. Vandaag zijn de woorden- en werkwoordendictees 
afgenomen op papier. Volgende week maken we de dictees ook digitaal. 
Maandag wordt taal afgetoetst. Het is belangrijk de woorden van de week te 
leren en de instapkaarten van de grammatica te leren. Denk ook aan de 
hulpkaarten voor in je huiswerkmap. Zinnen ontleden en woordsoorten 
benoemen komt iedere toets terug! 

Dinsdag en woensdag maken we de rekentoets op papier, donderdag en vrijdag doen we deze 
digitaal. We hebben hard gewerkt. Heel veel succes! 

 

Thema in de klas 
De kinderboekenweek is bijna klaar, al gaan we nog een weekje griezelen met het thema Halloween! 

 

 

 

 

 

 



 

Ouderavond 
Op donderdagavond 21 oktober is de jaarlijkse ouderavond. We hopen zoveel mogelijk ouder(s) en 
verzorger(s) te mogen verwelkomen om alle ins en outs over groep 7 en 8 te vertellen. U komt toch 
ook? 

Eten en drinken 
Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we groente- en fruitdag. Een boterham of ander gezond 
tussendoortjes is natuurlijk ook goed! Denk aan een boterham, rijstwafel, of iets dergelijks. Niet 
iedereen heeft deze dagen in de gaten óf wordt het meenemen van een 10-uurtje vergeten.  

Helaas merken we ook op dat er tussen de middag regelmatig koek en snoep in de broodtrommeltjes 
zit. Graag zouden we zien dat de kinderen een gezonde lunch meenemen.  

 

 

 

 

Te laat komen  
Regelmatig komen kinderen in de ochtend te laat op school. Dit is heel 
vervelend voor deze leerling, klasgenoten en de juf. Instructies wordt 
gemist of de juf heeft al belangrijke mededelingen genoemd. Daarnaast is 
het best storend als er nog iemand binnenkomt, terwijl iedereen al is 
begonnen. 

Zou u erop willen letten dat uw kind op tijd naar school komt?  

 

DOE-US 
Op dinsdag 2 november zal groep 7/8 deelnemen aan het DOE-US programma. We gaan die dag twee 
musea bezoeken: in de ochtend Brusea en in de middag de Museumhaven. 

OPROEP: Voor het project zoek ik twee ouders die het leuk vinden om mee te gaan en ons die dag 
willen ondersteunen. Heeft u zin om mee te gaan? Geef u dan op bij juf Ellen. Alvast bedankt! 

 

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.  

 

 

 

 



 

 

Herfstvakantie 
We hebben nog een weekje school en dan start de herfstvakantie. Een welverdiende vakantie om uit 
te rusten en te genieten van een weekje vrij. We hebben namelijk de eerste paar weken hard 
gewerkt en veel geleerd. We kijken als groep terug op leerzame en fijne weken met elkaar. Alvast een 
fijne vakantie!  

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Als we buiten gaan spelen merken we dat de zomer voorbij is. 

Het gras is nat en we voelen de wind op onze gezichten en zien de blaadjes van de bomen waaien. 

Omdat het buiten kouder wordt, zou het fijn zijn om je kindje slofjes mee te geven. 

 

We zijn deze week gestart met het thema herfst. 

De komende weken doen we verschillende activiteiten m.b.t. het 

thema. We lezen boekjes en leren woordjes over de herfst. 

Op dinsdag 19 oktober komt de voorleesconsulent van de bibliotheek 

voorlezen. Zij komt elke 2 weken een boekje voorlezen aan groep 1 en 

2 van De Klimop en wij sluiten daar gezellig bij aan. 

We vinden het erg gezellig om zo samen met de onderbouw een 

activiteit te doen. 

 

Groetjes team Kibeo  


