
 

 Datum: 5 november 2021, Nr. 5 

 

    Zondag 14 november – Jinte Bol 

    Maandag 15 november – Katoo Driessen 

    Donderdag 18 november – Megallen Vaes 

     

 
 
 
 

 
 

Niet doorgaan jaarlijkse ouderavond 

Helaas viel ook dit schooljaar de jaarlijkse ouderavond in het water. Achteraf bleek dat het een goede 
keuze was om de avond niet door te laten gaan. Gelukkig lijken de besmettingen in groep 7/8 nu 
achter de rug en we hopen dat de leerlingen van de andere groepen binnenkort ook weer naar school 
mogen. We missen jullie! 
Tijdens de laatste persconferentie heeft u kunnen horen dat er nieuwe landelijke maatregelen zijn 
genomen die het oplopen van de besmettingen moeten tegengaan. Vooralsnog zijn er voor het 
basisonderwijs geen aanvullende maatregelen afgekondigd. Mocht er een nieuw protocol 
verschijnen, dan zullen we u uiteraard informeren. Het is Obase-beleid om de maatregelen in de 
landelijke protocollen over te nemen. Ook de adviezen van het triageteam van de GGD zijn voor alle 
Obase-scholen leidend. 

 

Informatieavonden: 
Door de afgelasting van de jaarlijkse ouderavond, konden 

ook de informatieavonden in onze groepen niet doorgaan. 

We hebben besloten om u dit schooljaar wederom via een 

PowerPoint te informeren over het onderwijsaanbod aan 

uw kinderen. U ontvangt de informatie a.s. woensdag via 

Parro en e-mail. Heeft u vragen, dan kunnen we ze 

beantwoorden tijdens de voortgangsgesprekken die later 

deze maand zullen plaatsvinden. 

 

 



 

 
Voortgangsgesprekken: 
Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers een berichtje over de voortgangsgesprekken. Via de 
Parro-app kunt u vanaf maandag 15 november zelf een gesprek inplannen. Tijdens deze gesprekken, 
die op 23 en 25 november plaatvinden, wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen en de 
prestaties van uw kind(eren). Hopelijk kunnen de gesprekken fysiek plaatsvinden.    

 

 

 

 

 

 
 
Jaarverslagen medezeggenschapsraad en ouderraad: 
 

De jaarverslagen van de medezeggenschapsraad en de 
ouderraad heeft u voor de herfstvakantie ontvangen. 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen over de 
jaarverslagen hebben, dan kunt u dit laten weten. Eind 
volgende willen we de jaarverslagen en de voorgestelde 
vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage officieel vaststellen.   
Melanie Bol, Maaike Brinkman en Chantal Marijnissen 
zitten dan (officieel) in de ouderraad; welkom! Martine 
Varèl hebben we al eerder als nieuw ouderlid mogen  
verwelkomen in onze medezeggenschapsraad. 
                                                                                

 
 

 
Agenda 
 

Dinsdag 09-11  Naschools schaken deelnemers groep 4 t/m 8 

Woensdag  10-11  Digitale presentatie groepen 1 t/m 8 

Maandag  15-11  Via Parro kunt u voortgangsgesprek(ken) inplannen 
Maandag  15-11  Vanaf deze week start het schoolfruitprogramma* 

Dinsdag 16-11  Naschools schaken deelnemers groep 4 t/m 8 

Vrijdag  19-11   Volgende Kletskop 
Dinsdag  23-11  Voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers 
Donderdag 25-11  Voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers 

Dinsdag  30-11  Naschools schaken deelnemers groep 4 t/m 8 

 
 
*Volgende week hoort u op welke dagen uw kinderen vanaf 15/11 schoolfruit gaan ontvangen. 
 
 
 

 



 

 
Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Deze week en de komende 2 weken werken we over 

het ziekenhuis. In de gang hebben we een apotheek, 

een spreekkamer van de dokter, een hoek om  we 

onder andere een dokter, een pillendoosje en een 

ambulance en leerden we een liedje over de 

ambulance en een skelet (I’m a skeleton) en de letter a 

van ambulance.  

 

Dit alles kunnen jullie ook van bekijken tijdens de inloop momenten na schooltijd. Als jullie nog niet 

hebben ingetekend, dan is daar nog kans voor. De lijst hangt aan de buitendeur. 

Groep 3 leerde de d van doos en de oe van doek. Voor rekenen hebben we deze week de lastige 

onderdelen herhaald: getallen t/m 10 splitsen, de telrij t/m 30, tellen met sprongen en de 

pijlensommen (+ en – sommen).  

 

Donderdag 11 november mogen de kinderen van groep 3 hun lievelingsboek meenemen. Tijdens de 

boekenkring met biebjuf Lenneke mogen de kinderen hun boek laten zien en kiezen of ze een (stukje 

van een) bladzijde voorlezen, iets vertellen over het boek, of een mooie plaat laten zien.  

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Het is weer tijd voor een nieuwe Kletskop. We hebben met zijn allen een hele fijne vakantie gehad en 

zijn deze week weer goed begonnen. Zoals u al gehoord heeft zitten er helaas een aantal leerlingen in 

thuisquarantaine. Daardoor is het allemaal wat anders dan dat we gehoopt hadden. We hopen dat de 

leerlingen snel weer op school zijn! De meeste leerlingen zijn gelukkig ook online aanwezig om de 

lessen bij te wonen. Hierdoor kunnen de leerlingen vragen stellen over het schoolwerk op de 

weektaak en kunnen ze elkaar ook gezellig even zien en spreken.  

Rekenen: Inmiddels is groep 4 druk bezig om te splitsen tot 10 en dat gaat al heel erg goed. We gaan 

vervolgens verder met het automatiseren tot 20. Daarnaast blijven we veel aandacht besteden aan 

het automatiseren van de tafels. We hebben deze week ook gerekend met geld en het klokkijken 

geoefend.  

 

 

 

Groep 5 is vooral hard aan de slag 

 



 

geweest met lengtematen. Het schatten van de lengte van sommige voorwerpen blijkt nog wel lastig 

te zijn. Het klokkijken en de introductie van delen zijn deze week voorbij gekomen. Tot slot hebben 

we de tafel van 8 geleerd en de vorige tafels herhaald.  

Groep 6 heeft deze week met rekenen de maanden van het jaar geoefend en daarnaast aan de 

volgende doelen gewerkt: dubbelen t/m 200, optellen t/m 100 met drie of meer getallen, 

vermenigvuldigen met een tienvoud en deelsommen.  

Volgende week vertellen we door middel van een PowerPoint meer over het werken in groep 4/5/6. 

Chessity: De leerlingen hebben in de herfstvakantie allemaal de accountgegevens ontvangen van 

Chessity en ik heb gezien dat al veel leerlingen het schaakspel hebben geoefend. Helaas kon dinsdag 

de eerste schaaklesmiddag niet doorgaan, we hopen dat het aanstaande dinsdagmiddag weer 

verantwoord is.  

 

 

 

 

 

Van harte gefeliciteerd!!! Maudy uit groep 4 is vorige week 7 jaar geworden! We hebben deze week 

haar verjaardag in de klas gevierd en Maudy heeft gezellig getrakteerd!  

 

 

 



 

Juf Ymke: Maandag 1 november was juf Ymke jarig. In de klas hebben we haar 19e verjaardag goed 

gevierd. Alle kinderen kregen ook nog een lekkere traktatie. Het was dus een leuke en geslaagde dag! 

  

 

Nieuws uit groep 7-8 

DOE-US 

Afgelopen dinsdag hebben we deelgenomen aan het DOE-US programma.  

In de ochtend hebben we het museum Brusea in Bruinisse bezocht en in de middag de 

Museumhaven in Zierikzee. Het was een fantastische dag waarin we erg veel hebben geleerd en ook 

zelf veel hebben mogen doen. Zo begonnen we de dag bij Brusea met het bakken van bolussen, die 

we later die ochtend ook mochten opeten. Daarna hadden we verschillende speurtochten door het 

Vissershuisje en het Vissersmuseum. Ten Slotte mochten we allerlei schelpen gaan beschilderen. 

Bij de museumhaven hadden we ook verschillende activiteiten. We kregen informatie over de 

scheepsbouw en mochten deze keer ook echt in de boot zelf kijken om te zien hoe deze precies werd 

gerestaureerd. Ook mochten we een kijkje nemen op de verschillende boten die buiten lagen in de 

museumhaven. Ten slotte zelf aan de slag met het hout, zoals het maken van pennen, die vroeger als 

schroeven werden gebruikt. De kinderen waren ontzettend enthousiast en we hebben heel erg 

genoten van deze mooie dag! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Meer foto's van deze dag kunt u vinden in Parro. 

Media Masters 

Heb je vandaag een sms gestuurd, door je tijdlijn gescrold, televisie gekeken of een tablet gebruikt? 

(Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen. 

Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 tot en met 12 

november) besteden wij op school extra aandacht aan mediawijsheid, en het spelen van de serious 

game MediaMasters is daar onderdeel van. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en 

de gevaren van media. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, 

cybercriminaliteit en nepnieuws. 

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd 

om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis MediaMissies 

volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste bits (punten) 

scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. Iedere 

leerling ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk voor meer informatie op 

de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl.  

 

 

 

 

Rol van de ouders en/of verzorgers 

Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas aan de slag met mediawijsheid, maar ook thuis 

kunnen de kinderen verder met het thema en extra punten verdienen voor de klas. Op 

mediamasters-extra.nl tref je allerlei mediawijze spellen en opdrachten die individueel of samen 

gespeeld kunnen worden. Zo kun je samen met je kind het gesprek aangaan over gamen, sociale 

media en internet met MediaMatties. Zijn jullie het altijd met elkaar eens, of zijn er verschillen?  



 

Week van de Mediawijsheid  

MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021). Dit jaar 

draait de campagne om de vraag: Hoe houden we het samen sociaal online? Door heel het land 

vinden in buurthuizen, bibliotheken en online verschillende activiteiten plaats. Volg bijvoorbeeld het 

webinar Samen Sociaal Online op dinsdagavond 9 november van de bibliotheek. Tijdens dit webinar 

van Denise Bontje word je als ouder meegenomen in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar en 

krijg je praktische tips om het gesprek aan te gaan over het gedrag online. Kijk voor meer informatie 

over het webinar en andere activiteiten op de website: www.weekvandemediawijsheid.nl 

 

Beverwedstrijd 

De Beverwedstrijd is bedoeld om spelenderwijs te ontdekken of leerlingen interesse en/of talent 

hebben voor informatica en computational thinking. Deze zal van 10 tot 19 november plaatsvinden. 

Leerlingen van groep 3 tot de 6de klas van het VWO maken tijdens de Beverweek een set opgaven 

die in het teken staan van verschillende onderwerpen binnen de informatica en computational 

thinking. Zij krijgen hier 45 minuten de tijd voor.  Iedere groep krijgt 3 sets van 5 vragen. De 3 sets 

hebben elk hun eigen moeilijkheidsniveau: makkelijk, gemiddeld en moeilijk. 

Vanaf groep 7 worden de beste leerlingen uitgenodigd voor de landelijke finale die, afhankelijke van 

de COVID-maatregelen, aankomend voorjaar gehouden wordt op een universiteit. 

 

 

 

 

 

 

Engelse les 

De komende maanden zal het aanbod Engels in groep 7/8 een 

extra impuls krijgen. Alle kinderen van groep 7/8 krijgen een 

speciale “Anglia cursus”. De lessen hebben ten doel om de 

kinderen extra voor te bereiden op de onderdelen die in de 

eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs aan bod 

komen. De cursus omvat een gevarieerd programma. De lessen 

zullen tijdens schooltijd op de vrijdagmiddagen worden 

gegeven door Winny de Ruiter-van As. Op de site van Anglia 

https://www.anglia.nl/boeken.html kunt u meer informatie 

vinden over de lesboeken waarmee de vakleerkracht werkt. Op  

https://www.winnish.nl kunt u meer informatie over het Engels aanbod vinden dat door Winnish 

wordt verzorgd.   

 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.anglia.nl/boeken.html
https://www.winnish.nl/


 

Nieuws vanuit Kibeo 

 

Nu de blaadjes weer van de bomen vallen en de paddenstoelen uit de grond schieten zijn we bij de 

dagopvang weer volop bezig met het herfstthema. De kinderen hebben al veel geleerd over de herfst. 

De kleuren van de herfstblaadjes zijn al aan bod gekomen en we hebben veel verschillende nootjes 

gezien. Ook hebben we een mooie egel geknutseld en een pompoen met propjes versierd. 

Bij de BSO hebben we met een aantal kinderen nog Halloween spookjes gemaakt, zodat het bij ons 

ook een beetje spookte. 

Vriendelijke groet,  

 

team Kibeo 


