
 

 Datum: 19 november 2021, Nr. 6 

 

    Zaterdag 20 november – Michael de Leeuw 

    Donderdag 2 december – Jenthe Marijnissen  

     

 
 
 
 

Schoolfruit 

Deze week is het schoolfruitprogramma gestart. Het fruit wordt uitgedeeld op de woensdag-, 
donderdag- en vrijdagen. Op maandagen of dinsdagen informeren we u over de soorten fruit die 
op het menu staan. In de bijlage bij deze e-mail vindt u een (algemene) ouderfolder over 
schoolfruit.  
Met vaste groente- en fruitdagen eten de kinderen ruim 2x zoveel groente en fruit in vergelijking 
met de scholen die niet meedoen met het schoolfruitprogramma.  
Het EU-schoolfruitprogramma loopt t/m de week van 18 april 2022. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Bezoek 

Afgelopen woensdag bezocht de directeur/bestuurder van Obase, Ewald de Keijzer, onze school. Hij 
bracht een bezoek aan alle groepen en sprak (kort) met de aanwezige groepsleerkrachten. Hij 
observeerde de interactie tussen de leerlingen onderling en ook de interactie tussen de 
leerkracht(en) en de leerlingen. Groepsdynamiek en persoonsvorming van kinderen zijn belangrijke 
onderdelen in het Koersplan van Obase. Het bezoek verliep in een prettige sfeer en afrondend nam 
hij kennis van de voortgang van het pimpen van ons schoolgebouw.  
 
 
 



 

Agenda 

 
 

Vrijdag   19-11  Laatste dag inplannen voortgangsgesprek via Parro  
Dinsdag  23-11  Voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers 
Dinsdag 23-11  Vandaag geen naschools schaken! 
Donderdag 25-11  Voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers 

Dinsdag  30-11  Naschools schaken deelnemers groep 4 t/m 8 
Vrijdag  03-12  Sinterklaasfeest op De Klimop 
Vrijdag  03-12   Volgende Kletskop 
 
 

 
 
Jaarverslagen medezeggenschapsraad en ouderraad: 

We hebben geen vragen en/of opmerkingen ontvangen 
over de jaarverslagen van de medezeggenschapsraad en 
de ouderraad. De jaarverslagen en de voorgestelde 
vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage zijn dus nu officieel 
vastgesteld.   
Melanie Bol, Maaike Brinkman en Chantal Marijnissen 
zijn nu (officieel) ouderraadslid van De Klimop en 
Martine Varèl is het nieuwe ouderlid in onze 
medezeggenschapsraad. 
 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 

Donderdag hebben we het thema “het ziekenhuis” afgesloten met een bezoek van de dokter. De 

vader van Milou kwam zijn dokterstas laten zien en demonstreerde enkele attributen. De kinderen 

vonden het erg leuk om zelf dingen uit te proberen of verbonden te worden.  

 

We leerden ook liedjes bij het thema:  

op de wijs van: ik stond laatst voor een poppenkraam 
Ik ging laatst naar de dokter toe, tra la la 
Ik ging toen samen met mijn moe, tra la la 
De dokter zei: ”zeg jij eens a, dan kijk ik nu je keeltje na” 
Zeg jij nu maar eens a, 3x 

 
op de wijs van “vader jacob”: 
ambulance,  ambulance,  
waar ga je naar toe?  
waar ga je naar toe?  
ik ga de zieke halen, 
ik ga de zieke halen 
vroem – vroem – vroem 
vroem – vroem – vroem  
 
 

 

 

 

 



 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Beste ouders en/of verzorgers van groep 4, 5 en 6, 

 

De maand november vliegt voorbij en we zijn alweer bijna in de maand december. Dat betekent de 

tijd van Sinterklaas en Kerst. Daarnaast zijn wij natuurlijk druk bezig in de klas. Zo geeft juf Ymke 

regelmatig les in groep 4, 5 en 6 en dat doet ze heel erg goed.  

Van harte gefeliciteerd Jinte! We hebben met zijn allen gezellig de verjaardag van Jinte uit groep 4 

gevierd, ze is 7 jaar geworden!  

  

 

Schaken op de dinsdagmiddag: We hebben nu twee keer geschaakt op de dinsdagmiddag en dat 

vinden de leerlingen erg gezellig en we leren er beter door schaken. Schaakmeester Fokko is ook al 

twee keer aanwezig geweest en leert de leerlingen het schaakspel. De leerlingen spelen dus in het 

echt één of twee potjes schaken en daarnaast krijgen ze nog les met behulp van Chessity.  

  



 

 

Topo toets Friesland: Alle leerlingen van de groep 5 en 6 hebben goed geleerd en een keurig cijfer 

gehaald voor de Topo toets. Deze vrijdag krijgen ze de eerste toets van Faqta, geschiedenis thema 

Landen en Steden.  

 

 

 

 

 

Sinterklaas: De leerlingen uit groep 4/5/6 maken een surprise met gedicht voor een andere leerling 

uit onze klas. Een surprise is een knutselwerk waarin één of meerdere cadeautjes verstopt zitten. Zo 

kun je bijv. een computer knutselen voor een kind dat graag op de computer speelt of een barbiepop 

knutselen voor een kind dat dol is op barbies. Een surprise is geen ingepakte doos met snippers. Voor 

ideetjes kun je surfen naar: https://nl.pinterest.com/sneezle78/sinterklaas-surprise-idee/  

   

 

 

 

 

Het gedicht 

Iedere leerling heeft vandaag een lootje getrokken. Op dit lootje staat een naam van een klasgenoot 

en een aantal belangrijke dingen over deze persoon. Het kind dat het lootje getrokken heeft schrijft 

dan een gedicht en maakt een surprise voor dat klasgenootje. Het gedicht komt in een envelop met 

de naam van het kind waarvoor het gedicht geschreven is. Dit gedicht mag je bij de surprise voor dat 

kind doen; goed vastmaken!  

De surprise 

Elke leerling maakt thuis een aantrekkelijke surprise met een gedicht. Probeer een surprise te 

maken die niet kapot gemaakt hoeft te worden voor het cadeautje. Het cadeautje (van €9,- > 

zie envelop) zit verstopt in of aan de surprise. 

- Op het lootje staan weetjes over diegene en tips voor een cadeautje! 

- Schrijf op de surprise de naam van het kind voor wie het is. 

- De gedichten en surprises kunnen vanaf woensdag 1 december mee naar school genomen 

worden.  

- De leerlingen krijgen deze dag in de pauze iets lekkers en een pakje drinken.  

https://nl.pinterest.com/sneezle78/sinterklaas-surprise-idee/


 

 

Alle leerlingen heel veel succes met het maken van het gedicht en surprise!  

Misschien krijgen jullie ook nog wel een beetje hulp van je vader, moeder of andere hulp-Pieten. 

Aanstaande woensdag 24 november gaan we onze schoen zetten in de klas!! 

Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag. Ik ga ervan uit dat elke leerling vrijdag 3 december een 

surprise met gedicht heeft gemaakt zodat we er op deze dag een leuk feest van kunnen maken. 

Alvast bedankt!  

 

             

     

 

 

 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Voortgangsgesprekken 

Volgende week dinsdag en donderdag staan de voortgangsgesprekken gepland. Uw zoon of dochter 

is welkom om mee te gaan naar het gesprek. Het gaat immers om zijn of haar voortgang. Uiteraard 

kunnen we er ook voor kiezen een gedeelte met en een gedeelte zonder leerling. 

We hopen u graag volgende week te zien!  

 

 

 

 

 

Lunchtrommeltjes 
Steeds vaker wordt er opgemerkt dat er snoep en koek gegeten wordt in de middagpauze.  
Wij vinden het belangrijk dat er tussen de middag zo gezond mogelijk wordt geluncht.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sintviering 

Bericht aan alle hulpsinterklazen van groep 7/8, 

Nu je in groep 7/8 zit, weet je inmiddels dat wij het Sinterklaasfeest 

vieren door prachtige surprises voor elkaar te maken. Dat doen we door 

lootjes te trekken.  

Je krijgt van de school  een envelop met geld om cadeautjes te kopen 

die op het verlanglijstje staan van het getrokken lootje.  

Het hoofdcadeau mag geen snoep zijn! Een kleine chocoladeletter of iets 

te snoepen is geen probleem, maar het geld wordt niet alleen besteed 

aan snoepgoed!  

Als je dat cadeautje gekocht hebt, ben je nog niet klaar. Want inpakken in een sinterklaaspapiertje is 

een beetje saai. Je moet ook een surprise maken. Dat is een knutselwerkje, waar je het cadeautje in 

verstopt. Ook moet er een gedichtje bij van 10 of meer regels. 

Hier volgen wat spelregels waar je aan moet denken: 

● De surprise moet wel iets voorstellen: bijvoorbeeld een Sint, of een Piet of een paard; het kan 

ook te maken hebben met degene voor wie je het cadeau gekocht hebt, bijvoorbeeld de 

hobby, sport of een goede eigenschap. Het mag dus niet zomaar een doos zijn met allemaal 

papiersnippers. 

● Je moet je surprise zó maken, dat hij niet helemaal gesloopt hoeft te worden om het cadeau 

eruit te halen. Zet ergens: ‘hier openmaken’. Hij moet gemakkelijk open te maken zijn, dus 

niet met een hamer of een zaag. Je mag voor je surprise geen vieze of kleverige dingen 

gebruiken. 

● Je mag het geld uit de envelop NIET gebruiken om karton, plakband of lijm voor je surprise te 

kopen. Daar moet je zelf voor zorgen. Je kunt trouwens hele leuke surprises maken van 

spullen die niets kosten, bijvoorbeeld doosjes of closetrollen. 

● Je hoeft je surprise niet helemaal zelf te maken. Je mag best door een ouder iemand geholpen 

worden, als je er zelf ook maar iets aan doet. Ook bij het gedichtje mogen ze je helpen als je 

dat moeilijk vindt. Je mag het schrijven of op de computer maken. 

● Het woordje surprise betekent ‘verrassing’. Je mag dus beslist aan niemand op school 

vertellen voor wie je een surprise moet maken, ook niet aan je beste vriend of vriendin. Als je 

het vertelt dan is het geen verrassing meer. Je familieleden mogen het wel weten, maar die 

mogen het niet doorvertellen.  

 

 

 

 

 



 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/ verzorgers, 

De afgelopen weken hebben we verder aan het herfstthema gewerkt: een mooie herfstkrans 

geschilderd, met dennenappels uiltjes geknutseld en het bijpassende interactieve boekje “Dit is uil 

gelezen”. Ook zijn we op de zonnige najaarsdagen lekker naar buiten geweest waar we met de 

gekleurde herfstblaadjes gespeeld hebben. 

 

Vanaf volgende week gaan we met  het nieuwe thema aan de slag. Het thema zal 6 weken duren en 

het thema is:  “Eet smakelijk!” Dat wordt een leuk, lekker en leerzaam thema, waarin ook Sinterklaas 

en de Kerst aan bod komen. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 


